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Furuset Vel                              
Furusetveien 1, 1053 Oslo 

 

 

Til medlemmer i Furuset Vel 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FURUSET VEL 
TIRSDAG 16. MARS 2010 KL.19.00 PÅ FURUSETHEIMEN 

 
DAGSORDEN: 

1. Valg av dirigent 
2. Valg av medlemmer til å undertegne protokoll 
3. Årsberetning for 2009 (vedlegg) 
4. Regnskap for 2009 (vedlegg) 
5. Kontingent for 2010 

Styret foreslår uendret kontingent for 2010, kr 250,- og kr. 150,- (for 
pensjonister) 

6. Budsjett for 2010 (vedlegg) 
7. Lovbestemte valg 

 

Kaffe og kaker vil bli servert under møtet. 

 

Etter årsmøtet: åpent møte for medlemmer og andre interesserte 

Tema: Utviklingen av Furuset Sentrum og Verdensparken v/ Halvor  
            Voldstad, prosjektleder områdesatsingen, bydel Alna 

Vel møtt 

 

Med vennlig hilsen 

Furuset Vel 
v/styret 
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FURUSET VEL 
 

 
ÅRSBERETNING FOR 2009 - 97. VIRKEÅR 
 
Styret har i 2009 bestått av: 
 
Leder:                             Eva Rueslåtten 
Nestleder:                       Vidar H.Noreng 
Kasserer                         Harald Lindvik 
Medlem                          Bredo Hagberg 
Medlem                          Erik Hansen 
Medlem                          Freddie Lørendal   
 
Varamedlem                   Ruth Fraas 
Varamedlem                   Bjørn Kristiansen  
Varamedlem                   Anne Winge     
Varamedlem                   Ronald Robertsen    
Varamedlem                   Birgitte Hansen 
Varamedlem                   Kirsten Brødsgård Rogne     
 
 
Valgkomiteen 
Medlem       Gunn Malmstrøm 
Medlem       Rolv Sætre      
 
Revisor        Inger Anne Hagberg 
Revisor        Kirsten Fjeldstad 
 
 
SAMMENDRAG AV FURUSET VELS VIRKSOMHET I 2009 
 
Furuset Vel hadde ved årsskiftet 181 medlemmer, herav tre æresmedlemmer. To 
borettslag/sameier er kollektivt tilsluttet.  
 
 
Det har i alt vært avholdt 9 styremøter i 2009, samt et medlemsmøte i tilknytning til 
årsmøtet I tillegg har det vært avholdt møter etter behov i byggekomiteen og 
arbeidsutvalget. Furuset Vel står kollektivt tilsluttet Groruddalen Miljøforum, Foreningen 
for kunnskap og kultur i Groruddalen, Østmarkas venner og Alnaelvas venner. Videre er 
vi tilknyttet "Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo" og Norges Velforbund. 
 
Økonomi 
Økonomien i Furuset Vel er sunn. Utleie av Velhuset sammen med 
medlemskontingenten utgjør basisen i vellets økonomi. Viktige bidrag er også tilskudd 
fra bydel Alna, Ruskenaksjonen m.m. 
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Furusetheimen – driften gjennom året 
Arbeidet med forvaltning, drift og vedlikehold av Furusetheimen er sentralt i Furuset Vels 
virksomhet. Husstyrets oppgaver har vært lagt til styret. Andreas Lomsdal har i stor grad 
sørget for den daglige driften av huset. Styremedlemmene Erik Hansen, Harald Lindvik, 
Kirsten Rogne, Birgitte Hansen og Ruth Fraas har hatt et særlig ansvar for oppfølging og 
vedlikehold av huset.  
 
En særlig stor takk til Andreas Lomsdal som også i 2009 har gjort en stor innsats med 
utleie og ettersyn av velhuset.  
 
Avtale med nytt renholdsfirma ble forberedt og inngått  f.o.m. 01.01.10 
 
Furusetheimen – revitalisering og utvikling av et nærmiljøsenter 
 
Groruddalssatsingen – gir nye muligheter 
Groruddalssatsingen ble introdusert høsten 2006 og 
åpnet for nye muligheter til å satse på aktiviteter som 
kan bidra til et bedre miljø. Furuset/ Gransdalen er 
utpekt som det området i bydel Alna som skal få spesiell oppmerksomhet i satsingen.  
 
Områdesatsningen er lagt inn under programområde 3 i Groruddalssatsingen. Det er 
nedsatt en bredt sammensatt prosjektgruppe som skal ha ansvar for prioritering av tiltak 
i områdesatsningen. Furuset Vel har også i 2009 deltatt i prosjektgruppen med leder 
Eva Rueslåtten. Groruddalssatsingen har fått midler fra stat og kommune, som årlig 
bevilger 100 mill. kroner til ulike tiltak i dalen. 
 

 
Furuset Vel har ønsket å trekke medlemmer og beboere i området aktivt med i 
områdesatsingen. Etter årsmøtet i 2009 ble det avholdt medlemsmøte der 
områdesatsingen var tema. Ca 30 medlemmer deltok på årsmøtet og medlemsmøtet. 
Prosjektleder Gunn Eikeset Indrevær redegjorde for satsingen.  
 
I juni deltok kommunalminister Magnhild Kleppa på 
Husbankens seminar på Furusetheimen med 
presentasjon av Husbankens prosjektkatalog.  
 
Rehabiliteringen av Furusetheimen har fått en fin 
presentasjon i katalogen.  
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Furusetheimen – rik på tradisjoner 
Furusetheimen har en lang historie og 
tradisjon som et viktig nærmiljøsenter. 
Dette har vært et viktig fundament i 
arbeidet med å utvikle Furusetheimen til et 
sentralt møtested for ulike grupper i ulike 
aldre innenfor det spekteret av mangfold 
som området representerer.  
 
Gode tiltak som kan aktivisere barn og 
ungdom og som gir følelse av mestring, 
kompetanse og tilhørighet bør stå høyt på 
prioriteringslista. 
 
 
 

2009 – Furusetheimen – blir rehabilitert 
Sentrale aktiviteter i 2009 har vært rehabiliteringen av Furusetheimen. Styret har vært 
engasjert i arbeidet med rehabiliteringen gjennom dugnader og aktiv innsats. Bredo 
Hagberg har vært prosjektleder og har ledet byggevirksomheten. Furusetheimen har fått 
nytt panel utvendig, nytt tak og er etterisolert. Eternittplatene er fjernet og huset framstår 
som en innbydende møteplass på Furuset. Den utvendige rehabiliteringen sto ferdig på 
slutten av sommeren. Innvendig har det vært gjort omlegginger i det elektriske anlegget. 
 
Polsk Elite har hovedansvaret for det utvendige arbeidet som ble gjennomført i 2009. I  
 
Arbeidet med planer og søknader om tilskudd til en revitalisering startet i 2007. Planene 
ble tatt med i områdesatsingen for Furuset/Gransdalsområdet. Furusetheimen ble i 2008 
tatt ut av områdesatsingen og inn som et av Husbankens større prosjekter. Søknad om 
midler til revitaliseringen ble ytterligere bearbeidet i 2008 og oversendt Husbanken. 
 
Bakgrunn og finansiering av prosjektet  
I juni 2007 fikk Furuset Vel tilsagn fra Husbanken om tilskudd til bolig-, by og 
stedsutvikling på kr. 60.000,-, begrenset oppad til 50 % av de faktiske kostnadene. 
Formål: Utarbeidelse av planer/ forprosjektering for ombygging og revitalisering av 
velhuset "Furusetheimen". Av tilsagnet, ble vi tilkjent kr. 48.000,- som tilsvarte 
halvparten av de kostnadene vi hadde hatt til prosjekteringen. Beløpet ble utbetalt i 
2008.  
 
Furuset Vel ble i november 2007 tilkjent statlig investeringstilskudd til Kulturhus på kr. 
900.000,- til revitalisering av Furusetheimen.   Av disse midlene tok Furuset Vel ut kr. 
600.000,- i 2008. Bydel Alna har gitt midler til prosjektering og igangsetting på kr. 
300.000,-. I juli 2008 fikk Furuset Vel tilsagn om 1 500 000,- kr fra Husbanken til 
rehabilitering og revitalisering av Furusetheimen. Prosjektet er bevilget midler over 
posten for større tiltak. Av disse midlene har Furuset Vel tatt ut kr. 1.350 000 i 2009. Ca 
920 000 kr. av disse ble brukt i 2009 til tak, fasade og noe rehabiliteringsarbeid i 
velsalen.  Furuset Vel har opprettet en egen konto for byggeprosjektet.  
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Organisering av prosjektet 
Styret i Furuset Vel satt i styremøtet 12.06.07 ned en byggekomite bestående av: Erik 
Hansen, Bredo Hagberg, Harald Lindvik, Freddie Lørendal, Kirsten Brødsgård Rogne, 
Eva Rueslåtten og Vidar Noreng. Bredo Hagberg har vært leder av byggekomiteen og 
prosjektleder for gjennomføringen, samt leder for arbeidsutvalget der nestleder Vidar 
Noreng og leder Eva Rueslåtten har vært med. Byggekomiteen og arbeidsutvalget har 
hatt møter etter behov. Mye av samarbeidet foregår på e-post og telefon.  
 
Gjennomføring av prosjektet 
Orientering om arbeidet og planene har vært gitt på årsmøtene i 2007, 2008 og 2009 
samt på medlemsmøtet 15.01.08. Arbeidet med velsalen og kjelleren innvendig startet i 
februar 2008. Arbeidet ble gjennomført med fagmessig og profesjonell bistand fra 
firmaet Polsk Elite. I tillegg ble det nedlagt en formidabel dugnadsinnsats fra medlemmer 
i Furuset Vel, styremedlemmer og ungdommer.  
 
Totalt har 22 personer deltatt i dugnads-
arbeidet. Dugnadsinnsatsen knyttet til 
velsalen og kjellerlokalene utgjorder ca 350 
timer. I tillegg har det gått med tid til 
byggemøter, innkjøp, utarbeidelse av 
planer og søknader. Totalt sett ble 
dugnadsinnsatsen i 2008 anslått til omkring 
600 timer. I 2009 har dugnadsinnsatsen 
vært mindre, men også dette året har det 
gått med dugnadstimer til planlegging, 
oppfølging og organisering av prosjektet, 
samt enkelte mindre arbeider, rydding og 
enklere håndverksarbeid. 
 
Det gjenstår fortsatt en del utvendig arbeid med drenering, planering, asfaltering og 
steinlegging. Dette arbeidet vil fortsette i 2010. 
 
Furuset Vel takker alle som har bidratt i arbeidet med Furusetheimen. En spesiell takk til 
aktiv ungdom som har deltatt i arbeidet.  
 

 
Utvikling av Furusetheimen til et nærmiljøsenter 
Furuset Vel har i samarbeid med Alna bydel bidratt til flere 
aktiviteter for barn og unge på Furuset.  
 
Andre prosjekter og aktiviteter det har vært arbeidet med er å utvikle 
Furusetheimen og gjøre lokalet egnet for musikkstudio, 
kinoaktiviteter, historisk bildegalleri m.v. Velhuset har på denne 
måten styrket sin betydning i lokalmiljøet. 
 
Milesteinen som viste avstanden10 km fra Kristiania, og som sto 
nederst i Fjeldstadbakken, ble tatt vare på av Helge Aas og gitt til 
Furuset Vel. Milesteinen har fått hedersplass i velsalen.    
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En rekke vellykkede arrangementer på Furusetheimen gjennom året 
 
Filmklubb etablert i 2009 

Opptakten til etablering av filmklubben var en vellykket filmkveld på 
Furusetheimen 21. november 2008, der filmen 1958 med scener fra 
Furusetheimen ble vist.  
 
Regissør Oddvar Bull Tuhus, (oppvokst på Furuset) innledet om 
filmen før visning. Etter filmen holdt Eigil Berg fra New Jordal 
Svingers konsert. De som var interessert i en filmklubb ble bedt om 
å melde sin interesse. 20- 30 personer har meldt sin interesse for 
filmklubb.  

 
I 2009 har det vært arrangert 7 filmkvelder 
med et variert repertoar. På hver filmkveld har 
det vært omkring 20 – 25 personer til stede. 
Det har vært vist filmer i ulike genre. 
Kjennetegnet har vært kvalitetsfilmer som 
holder stand mot tidens tann. Eksempler på 
filmer som har vært vist er: ”Noen har det hett” 
med Jack Lemon, Tony Curtis og Marilyn 
Monroe, ”Oh brother, where art Thou” av 
Cohen brødrene. 
 
På filmfesten 20.11 viste vi ”Irma la douce med Shirley Mc.Laine og JackLemon. Det var 
en fullsatt sal, quiz og god mat. Odins Ravner underholdt med rungende korsang.  Også 
denne gangen gjestet Oddvar Bull Tuhus og Åse Kleveland Furusetheimen sammen 
med filmparet Jon Jacobsen og Vibeke Ilse. 
 
Send en epost til Bjørn Kristiansen, bjokri21@online.no om du ønsker å motta program 
for våren 2010. 
 
Rock og Ballader gikk av stabelen 28.02. 09.  
Arrangementet ble svært vellykket med fullsatt velsal. Heller ikke denne gangen ble det 
plass til alle som ønsket å delta. Stor takk til Roy, Bjørn, Vidar og resten av 
arrangementskomiteen. 

 
 
Vi ønsker å prioritere velmedlemmer på de kommende arrangementer, så er dette noe 
for deg – send din e-postadresse til vnoreng@online.no så kommer du på mailinglisten. 
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Ballettskole og musikk 

Utleien av Furusetheimen har vært god i 2009. 
Furusetheimen har flere faste leietakere. Lillian 
Prigels ballettskole og Østerdølenes musikkorps 
med 50 musikanter leier velsalen en dag i uken. 
Lions Club, Furuset leier velsalen en gang pr. 
mnd.  
 
Ellers er velsalen i helgene mye brukt til diverse 
arrangementer av medlemmer og andre, spesielt 
er salen benyttet av etniske minoritetsgrupper.  
 
Alna kvinnegrupper benytter seg av velsalen til større feiringer og arrangement. 
 

 
 
I slutten av 2008 ble det inngått leieavtale med Alna Bydel for utleie av velsalen på 
dagtid til språkundervisning med barnepass. De nyrenoverte lokalene i underetasjen 
leies ut til musikkopplæring.  Leiligheten i 2. etg. er fortsatt leid ut til Gunnar Sivertsen.  
 
 
 
Furuset Vels hjemmeside: www.furusetvel.no  gir informasjon til medlemmer og 
andre om arrangementer og aktiviteter. Nettsiden har også gitt informasjon om 
utviklingen og rehabiliteringen på Furusetheimen 
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Ryddig og rent på Furuset 
 
Dugnader og rydding av søppel  
Ruskenaksjonen våren 2009 gikk av stabelen 
12. mai og var et bredt samarbeid mellom bydel 
Alna, borettslagene, Furuset Allidrett IF v/Ung i 
Forum, Furuset menighet, Furuset Lions, 
Ahmadiyamenigheten, og Gran skole v/ Åpen 
skole.  
 
Skolene, Furuset senter og andre nærings-
drivende deltok med rydding på og rundt egne 
områder. Ruskenaksjonen denne våren var et 
felles løft for et ryddigere og penere område.  
 
Dette er et viktig innsatsområde innenfor 
områdesatsingen i Furuset /Gransdalsområdet.  
Veltomta ble ryddet og rakt. Søppel ble ryddet 
langs veier og plasser i området.  
 
 
Superrusken høsten 2009 ble gjennomført 23. 
september. Dugnaden ble brukt til rydding rundt 
velhuset og rydding langs veiene. På 
Superrusken deltok både styret og andre 
medlemmer av vellet samt fra Furuset menighet. De fleste veier, gangveier og sentrale 
utearealer ble ryddet.  
 
En spesiell takk til Furuset Allidrett IF, Furuset menighet og Ahmadiya-menigheten som 
har deltatt aktivt i innsatsen for å rydde i nærmiljøet under årets Ruskenaksjoner.  
 
Freddie Lørendal deltok på Ruskenarrangementet til Oslo kommune og mottok på vegne 
av Furuset Vel æresdiplom for innsatsen i Ruskenaksjonen.  
 
Ryddige og rene utearealer er en viktig trivselsfaktor for beboerne og et innsatsområde 
for Furuset Vel.  
 
Mange lokale saker blir virkeliggjort  - noen stopper dessverre opp! 
 
"Sletta" - Trimmen/ aktivitetspark  
Furuset Vel har sammen med en rekke andre 
organisasjoner, deltatt aktivt i arbeidet med 
Sletta v/Furuset skole.  
 
Furuset Aktivitetspark ble åpnet høsten 2008 og 
skulle være ferdig utbygd i løpet av 2009 med 
midler fra Groruddalssatsingen.  
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Kunstisbanen i tilknytning til Furuset Forum er 
imidlertid forsinket blant annet p.g.a. fjerning av 
forurenset jord. 
 
 
Årets Folkefest ble arrangert i samarbeid med 
Furuset IF og Alnaskolen, Furuset Fotball, 
Furuset skoles musikkorps, Speiderne og bydel 
Alna og Groruddalssatsingen 
 

 

Det var salg av grillmat og drikke. Og det var kjøring med hest og kjerre, turmarsj og 
speideraktiviteter, pluss en stor lokal fotballturnering.  

 
Furusetveien utenfor Furuset skole   

 
Furuset Vel har lenge engasjert seg i forholdene for 
skolebarna ved Furuset skole. En trygg og utbedret 
skolevei har vært en viktig sak gjennom flere år. Veien 
fikk ny asfalt i 2008.  
 
Trafikk og parkering er fortsatt et problem i 2009. 
 
 

 
Take away i Furusetveien 21  
Furuset Vel avga uttalelse til bydelen i denne saken og gikk imot dispensasjon fra 
reguleringsformål. 
 
Eiendommen har felles avkjørsel med naboeiendommen Furuset skole. Furuset Vel 
avga høringsuttalelse om saken og påpekte at det er lite ønskelig med økt 
trafikkbelastning og parkering på dette området, med de konsekvenser det også vil ha 
med støy og forurensing. Det ble også pekt på at take away – virksomhet vil kunne føre 
til økt forsøpling Furuset Vel ba om at byutviklingskomiteen gikk imot bruksendring og 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Furusetveien 21. Bydel Alna avga 
uttalelse i saken. Plan- og bygningsetaten fant ikke de påpekte momentene relevante i 
saken og tilrådde dispensasjon. Bydelen har klaget på vedtaket i saken. 
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Kulturparken ved Furuset kirke ble offisielt åpnet 
våren 2009 
 
Statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet 
og byråd for miljø- og samferdsel Jøran Kallmyr  deltok 
på åpningen av Furuset kulturpark 27. mai 2009. 
 
Vidar H. Noreng holdt tale på vegne av Furuset Vel. 
 

 
 
Rundt anlegget er det opprettet gode stier med belysning. Kulturparken er hovedsaklig 
finansiert gjennom  
 

 
 
 
Furuset Vel gleder seg over at nok en av våre viktige saker har blitt realisert i 2009. Den 
gamle dammen (Bolstaddammen) er restaurert og det er reist et utsiktstårn, samt at det 
er tilrettelagt for en mindre innhengning for sauer.   
 
 
Alnaparken ridesenter  
Ridesenteret i Alnaparken er et eksempel på at aktiv innsats gir resultater. Ridesenteret 
er et flott aktivitetstilbud til barn og unge, og er en viktig del av aktiviteten i Alnaparken.   
 
 
Leker'n og gangveien fra Lerkeveien og ned til lekeplassen og Bratzbakken, 
gangveien mellom Grorudveien og Maria Dehlis vei 
Nytt rekkverk og nytt dekke på gangveien mellom Lerkeveien og ”Leker’n” kom på plass 
i 2008 som en del av områdesatsingen der trygge gangveier var et satsingsområde. 
Bratzbakken ble fullført med asfaltdekke i 2009. En stor takk til Groruddalssatsingen og 
områdesatsingen på Furuset for utbedringen av disse to gangveiene.  
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Gangbrua mellom Furuset og Gamle Strømsvei nesten ferdigstilt i 2009 
Furuset Vel har deltatt aktivt i arbeidet med å få realisert gangbrua mellom Furuset og 
gamle Strømsvei.  

 
Styret i Furuset Vel fikk gjennomslag for at den nye stien benevnes ”Veivokterstien” og 
at gangbroen fra Furuset skole over E-6 til Gamle Strømsvei fikk navnet ”Fjeldstadbrua”. 
 
Forholdene ved Grorud stasjon 
Nytt rekkverk og fjerning av råtne trær var en forbedring i 2008. Stasjonen mangler 
fortsatt adkomst for rullestolbrukere til perrongen for tog mot sentrum. Det er fortsatt 
behov for utbedringer som kan gjøre stasjonsområdet mer innbydende. 
 
Branntomta ved Grorud stasjon 
Den ulovlige kiosken ble revet i 2008, tomta brukes nå i stor grad til trailerparkering.  
 
Brakker ved Grorud stasjon 
Brakkene ved Grorud stasjon ble fjernet rundt årsskiftet 2008/2009. 
 
Soleglad  
Veistubben mellom Micheletveien og Lerkeveien har etter forslag fra Furuset Vel fått nytt 
navn: Soleglad. Brøyting av veien er bedret etter navneendringen. 
 
Ny turvei mellom Grorudveien og Maria Dehlis vei 
I tillegg er det laget en ny turvei mellom Grorudveien og Maria Dehlis vei. Furuset Vel 
har her påpekt at veien kommer opp på et allerede trafikkfarlig krysningspunkt i 
Grorudveien. Furuset Vel har påpekt forholdet og bedt om at Samferdselsetaten finner 
en løsning som gjør det trygt for brukerne av veien å ferdes her.  Det kan også være 
grunn til å påpeke at tredekket på store deler av gangveien blir glatt i fuktig og kaldt vær. 
Her kan det være nødvendig med en ytterligere sikring med rekkverk. 
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Ulsholtveien 64 B/Kurland gård. 
Furuset Vel har fulgt opp denne 
saken aktivt overfor Ungbo også i 
2009. På tross av lovnader om 
utbedringer, har ingen ting skjedd. 
Det nærmer seg nå 8 år siden huset 
brant.  
 
For ett år siden jublet naboene til 
Kurland gård. Nå er gleden snudd til 
fortvilelse. Oslo kommune v/Ungbo 
ønsker å gjenoppbygge huset, mens 
Oslo kommune v/Friluftsetaten og  
 
Plan- og bygningsetaten mener dette strider mot tomtas reguleringsformål. Mens 
etatene krangler, står Kurland gård står fremdeles og forfaller.  
 

Elever fra Gran skole har omtalt branntomten med 
”skrekk og gru” i sitt prosjektarbeid; - ”Mitt moderne 
kulturminne”. 
 
17. mai 2010 er det 8 år siden det brant på Kurland 
Gård.  Dette må være flaut for Oslo kommune! 
 
 
 

 
Skilting av turveier i Groruddalen  
Flere turveier er bedre skiltet og turveinettet er ytterligere utbedret i 2009.  
 
Høringsuttalelser 
Furuset Vel har avgitt høringsuttalelse om Alnabruterminalen der vi påpekte at 
at det er nødvendig å ha et overordnet perspektiv på utviklingen som bidrar til å bedre 
miljøet i Groruddalen og at det skal satses på den blågrønne livsnerven som Alnaelva 
utgjør.  
 
Vi pekte på at hensynet til miljøet og befolkningens livsvilkår må gis prioritet også i de 
større utbyggingssakene.  
 
Høringsuttalelse Strømsveien 319                                                                         
Furuset Vel avga høringsuttalelse i forbindelse med planforslag med konsekvens-
utredning av Strømsveien 319. Furuset Vel ga i høringsuttalelsen uttrykk for skepsis til 
de trafikkmessige, støy- og forurensingsmessige konsekvenser denne utbyggingen vil 
bidra til, og ba om det blir lagt til rette for at utvikling som kan bidra til en miljømessig og 
estetisk forbedring av området.  

Furuset Vel understreket de negative konsekvensene utviklingen kan få for 
boligområdene på Furuset og Groruddalen som helhet. 
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Arrangementer i samarbeid med andre gjennom året 
 
Deltakelse i samarbeid med bydelen 
Furuset Vel har vært en aktiv samarbeidspartner og deltaker i samarbeidet om 
områdesatsningen i Furuset/ Gransdalsområdet. Furuset Vel deltar som 
samarbeidspartner med borettslagene i arbeidet med å utvikle servicetjenester for 
området. 
 
 
Deltakelse på matfestivalen i juni 2009 
Furuset Vel deltok med egen stand på matfestivalen 2009. Vi serverte kake og 
informerte om vellets arbeid. Furuset Vel synes det er viktig og nyttig å delta i 
lokalmiljøet som en aktør i det miljøskapende arbeidet på Furuset og som en del av 
mangfoldet i området. Det gir muligheter til å knytte kontakter på tvers og til å profilere 
Furuset Vel i lokalmiljøet.  
 
Lysvandringen langs Alna 17. september 2009 
Alnaelvas venner arrangerte også i år lysvandring 
langs Alna. Arrangementet ble avholdt en uke før 
høstjamndøgn for å unngå sammenfall med 
lysvandringen langs Akerselva.  
 
Mange deltok i vandringen. Furuset Vel deltok i 
forberedelsen til lysvandringen med å sette ut fakler 
og bringe fram utstyr.  
 
Tradisjonen tro, hadde vellet egen stand med kaffeservering. Her viste vi lysbilder fra 
Furusets historie og fortalte om Furuset Vels arbeid. Mange stoppet opp for å se på 
bilder og slå av en prat både om historiske hendelser og dagens situasjon. 
 
TV-aksjonen 

TV-aksjonen 2009 gikk til inntekt for Care. 
Innsamlingsaksjonen gikk av stabelen søndag 21.oktober. 
Furuset Vel deltok aktivt i forberedelsene til 
innsamlingsaksjonen i komiteen på Furuset. Komiteen 
besto av Jan Lajord, Solgunn Bjørgsvik, Kari Opsjøn og 
Eva Rueslåtten. Furuset kirke stilte velvillig opp med 
lokaler også under årets TV-aksjon. Furuset fikk dekket 
sitt behov for bøssebærere til de fleste roder.  

 
Takk til alle som deltok i aksjonen og bidro til en vellykket innsamling.    
 
Inga og Even Sveens minnefond 
Minnefondet forvaltes av Furuset Vel, Akers Avis og Furuset idrettsforening representert 
ved Andreas Lomsdal, Hjalmar Kielland og Vidar Noreng. Furuset og Haugen skole-
musikkkorps ble tildelt  kr. 3.000,- fra minnefondet ved åpningen av Sletta. Saldoen på 
minnefondet er ved utgangen av 2009 på kr 115 675,10. I 2009 fikk vi renter på til 
sammen kr 3.106,-.  
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Furuset Vel takker alle viktige samarbeidspartnere for et godt 
samarbeid  
 
Furuset Vel takker Bydel Alna og Groruddalssatsingen for viktige finansielle bidrag og et 
godt samarbeid i året som har gått. Alna bydel har dette året hatt en stor aktivitet for å få 
i gang positive tiltak, spesielt for barn og unge i området. Midler som ligger i Groruddals-
satsingen har bidratt til at flere av de prosjektene vi har arbeidet med i flere år nå lar seg 
realisere.  
 
Vi vil også takke mange lokale organisasjoner for et godt 
samarbeid om viktige saker. Styret i vellet takker alle 
aktive medlemmer for den innsatsen de har gjort 
gjennom året.  
 
Til slutt en spesiell takk til Akers Avis Groruddalen for 
godt samarbeid med engasjement og god dekning av 
lokalt stoff som er viktig for våre medlemmer og 
beboerne på Furuset. 
 
Med hilsen 
Furuset Vel 
v/Styret 
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