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Til medlemmer i Furuset Vel
Innkalling til årsmøte i Furuset Vel,  
tirsdag 16. april 2013 kl. 18.30 på Furusetheimen.

Dagsorden
1. Valg av dirigent
2. Valg av medlemmer til å undertegne protokollen
3. Årsberetning for 2012 (vedlegg)
4. Regnskap for 2012 (vedlegg)
5. Kontingent for 2013
	 Styret	foreslår	uendret	kontingent	for	2013,	 
	 kr	250,-	og	kr.	150,-	(for	pensjonister)
6. Budsjett for 2013 (vedlegg)
7. Lovbestemte valg

Ca. kl. 19.30 – medlemsmøte med tema
”Klimaeffektiv byutvikling på Furuset – områdereguleringen  
– Orientering om status og videre framdrift – hovedtrekk  
i innkomne høringsuttalelser”
 
Arne Bergsgard, enhetsleder i Groruddalsenheten  
i Plan- og bygningsetaten orienterer sammen med  
prosjektkoordinator Marita Holhjem.
 
Det blir selvsagt mulig for medlemmene i Furuset Vel  
til å stille spørsmål og kommentere.

Kaffe	og	kaker	vil	bli	servert	under	møtet.

Vel møtt!
Med vennlig hilsen Styret i Furuset Vel

Årsmøte

Furuset Vel 1912-2012.

Velkommen til årsmøte
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bydel Alna og OBOS. Avtalen 
gjelder ut 2013. I 2012 ble Bo-
Vel Furuset formelt opprettet. 
Stiftelsesmøtet ble avholdt på 
Furusetheimen i juni 2012. Eva 
Rueslåtten er representert i styret 
for Bo-Vel som nestleder.

Gjennom et felles Bo-Vel får både 
borettslagene og Furuset Vel 
større påvirkningskraft i forhold 
til utviklingen av Furuset når det 
gjelder reguleringsmessige og 
politiske beslutninger. Sammen 
kan vi også gjøre hverandre gode 
gjennom å lære av hverandre. 

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.

Furusetheimen  
– driften gjennom året
Arbeidet med forvaltning, drift og 
vedlikehold av Furusetheimen er 
sentralt i Furuset Vels virksomhet. 
Furuset Vel har et eget husstyre 
med hovedansvar for drift og 
vedlikehold av Furusetheimen. 
Birgitte Hansen er leder av 
husstyret. Husstyrets har for 
øvrig bestått av Kirsten Brødsgård 
Rogne, Ruth Fraas og Erik Hansen 

Husstyret har ansvar for 
små og store reparasjoner, 
samarbeid med- og oppfølging 
av renholdsfirmaet Bioclean som 
vasker en gang pr uke. 

Husstyret har ansvar for innkjøp, 
oppdatering av husgeråd og 
mindre og større dugnader og 
vedlikehold. Her deltar også 
øvrige styremedlemmer og 

andre medlemmer av vellet. 
Den utstrakte bruken av huset 
medfører slitasje og forutsetter 
god oppfølging. Spesielt kjøkkenet 
er en stor oppgave å holde 
forskriftsmessig rent. Flekker 
og merker i sal, på vegger og 
dører må fjernes regelmessig av 
husstyret.

Erik Hansen påtar seg mange av 
snekkeroppgavene som krever 
faglig kunnskap og er av en viss 
størrelse.

I 2012 ble det spesielt lagt vekt 
på vedlikehold og renhold av 
Furusetheimen i forbindelse 
med alle aktiviteter knyttet til 
jubileet. Både male-, lakke- og 
vaskedugnader i sal, kjøkken, kjeller 
og inngangsparti er gjennomført. 

Medlemmene av husstyret har 
hatt jevnlige møter i forkant 
av styremøtene. Husstyrets 
medlemmer deltar alle i 
styret som medlemmer og 
varamedlemmer.

Utleie av Furusetheimen
Utleien av Furusetheimen har 
vært god også i 2012, men med noe 
nedgang fra 2011. Furusetheimen 
har fortsatt faste leietakere. 

Østerdølenes musikkorps med 50 
musikanter leier velsalen en dag 
i uken. Lions Club, Furuset er fast 
leietaker av velsalen en gang pr. 
mnd. Salen er også fast utleid til 
en reiseklubb en dag i uken. Ellers 
er velsalen i helgene mye brukt 
til diverse arrangementer – både 
av medlemmer og andre. Spesielt 
er salen benyttet av ulike etniske 
minoritetsgrupper. 

Pr.	dags	dato	har	vi	ingen	faste	leie- 
takere	på	dagtid.	Gunnar	Sivertsen	
flyttet	ut	fra	leiligheten	i	2.	etg.	
31.12.12.	Lokalet	i	kjelleren	er	leid	
ut	til	musikkstudio	og	bandøvelser.

Sammendrag

Styret har i 2012 bestått av:
Leder Eva Rueslåtten
Nestleder Vidar H. Noreng
Kasserer Harald Lindvik
Medlem Bredo Hagberg
Medlem Erik Hansen
Medlem Bjørn Kristiansen
Varamedlem Ruth Fraas
Varamedlem Jon Ruder
Varamedlem Anne Winge
Varamedlem Ingolf  Yksenøy
Varamedlem Birgitte Hansen
Varamedlem Kirsten Brødsgård Rogne

Valgkomiteen
Medlem Rolv Sætre
Medlem Jon Ruder

Revisorer Inger Anne Hagberg 
 Liv Gran

Sammendrag

Furuset Vel hadde ved årsskiftet 
193 medlemmer, herav fem 
æresmedlemmer. To borettslag/
sameier er kollektivt tilsluttet.
Det har i alt vært avholdt 9 styre-
møter i 2012, samt et åpent møte 
i tilknytning til årsmøtet. I tillegg 
har det vært avholdt møter i 
jubileumskomiteen og i husstyret. 

Furuset Vel står kollektivt tilsluttet 
Foreningen for kunnskap og kultur  
i Groruddalen, Østmarkas venner, 
Alnaelvas venner og Groruddalen 
Miljøforum. 

Furuset Vel er representert i styret 
for Groruddalen miljøforum med 
leder Eva Rueslåtten. Videre er 
vi tilknyttet “Kontaktutvalget for 
velforeninger i Oslo”. Furuset Vel 
er medlemmer i Velforbundet. 
Furuset Vel inngikk i 2010 en felles 
avtale med alle borettslagene, 

Furuset Vels virksomhet
i 2012
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Krysset  
Grorudveien/Micheletveien
Furuset Vel engasjerte seg i 2011 
i utviklingen av krysset mellom 
Grorudveien og Micheletveien. 
Overgangen mellom turveien fra 
Alnaparken og turveien mot Stovner/ 
Vestli har vært risikofylt og lite trygg. 

I 2012 kom fortau på plass på begge 
sider. Dette bidro til å innsnevre 
kjørefeltet, men har skapt vanskeligere 
kjøre- og siktforhold. Furuset Vel 
vil fortsette arbeidet med å bedre 
forholdene. 

Dekkmannsaken
Furuset Vel har også vært en aktiv 
aktør i arbeidet med å forhindre 
Dekkmann å etablere seg i bygningene 
til Aberdeen eiendom. Hovedgrunnene 
til vår motstand var økt trafikk og 
det faktum at aktiviteten ikke er i 
tråd med en klimaeffektiv utvikling 

på Furuset. Dekkmann har etablert 
seg, men det er fortsatt usikkerhet 
knyttet til saksbehandlingen. Saken er 
påklaget i samarbeid med Groruddalen 
miljøforum.

Karihaugveien 22
Furuset Vel går kraftig i mot det plan-
lagte store lageret i Karihaugveien 22. 
Dersom Oslo kommune mener noe med 
arkitektkonkurransen og de kommende 
Områdereguleringsplanene, så må man 
starte her. Denne tomta er den beste 
tomta som er igjen på Furuset, som det 
kan bygges boliger på. 

Karihaugveien 22 er en del av «Planprog-
rammet for klimaeffektiv byutvikling 
på Furuset». I den samme prosessen 
ble det avholdt en idékonkurranse for 
Furuset, hvor arkitekter fra flere land i 
Europa deltok. Alle vinnerbidragene i 
denne konkurransen har brukt nettopp 
denne eiendommen til nye boliger. 

I forbindelse med denne prosessen 
ønsket Plan- og bygningsetaten et bygge- 
og deleforbud på tomta i Karihaugveien 
22, men dette ble forkastet av bystyrets 
byutviklingskomité. 

Umar Munir, som er leder i Nordre 
Gran borettslag, reagerte sterkt. – 
Hvordan kan kommunen jobbe med 
mål om en klimaeffektiv byutvikling 
på Furuset, samtidig tillate etablering 
av et svært lagerbygg på en av de 
beste boligtomtene i området? Munir 
sendte klage på vegne av borettslaget, 
men denne ble ikke tatt til følge - 
verken av Byutviklingskomiteen eller 
Fylkesmannen.

Furuset Vel skrev deretter den 5.6. 2012 
et brev til Byråd Bård Folke Fredriksen og 
Oslo kommune v/Byutviklingskomiteen, 
der vi påpekte at både vellet og de 
omkringliggende naboer så med stor 
bekymring på et lagerbygg på denne 
tomta. (Utdrag av brevet):

Målsettingen med framtidens Furuset er 
å skape en klimaeffektiv og miljøvennlig 
bydel. Det vil blant annet si; å bygge 
flere boliger, redusere bilbruk og 
klimagassutslipp, legge til rette for 
gående og syklende og kollektivreisende, 
og å styrke den blågrønne strukturen med 
åpning av sidebekkene til Alnavassdraget, 
blant annet Gransbekken.

Tomten i Karihaugveien 22, gnr.108 
bnr.7, ble raskt et diskusjonstema i 
lokalmiljøet, da den har en beliggenhet 
som egner seg godt for nye boliger. 
Dette er faktisk den eneste tomta av en 
viss størrelse som er igjen på Furuset, 
og som det kan bygges boliger på. Den 
har en utmerket beliggenhet med kort 
gangavstand til T-bane, og her kan man 
gjenåpne Gransbekken som kommer inn 
midt inn på eiendommen. 

Det er vanskelig å se at et lagerbygg 
er i samsvar med intensjonen om 
klimaeffektiv og miljøvennlig byutvikling. 
Et lagerbygg på denne eiendommen 
spolerer de visjonære tankene. Det 
må også nevnes at Statens vegvesen 
har anlagt en hovedsykkeltrase som 
berører eiendommen Karihaugveien 
22. Et lagerbygg vil medføre stor trafikk. 
Alle bilene må krysse den nye gang- og 
sykkelveien. 

Allerede i dag ser vi at dette er et punkt 
hvor det oppstår farlige situasjoner for 
de myke trafikantene. 

Furuset Vels og lokalmiljøets oppfordring til 
Byrådet og EBY Furuset Vel vil på det  
sterkeste oppfordre Byrådet og EBY til å  
handle raskt ved å ta kontakt med 
Conseptor med formål å foreta et 
strategisk oppkjøp av eiendommen - med 
sikte på framtidig utnyttelse til boligformål.

Saker

Det	har	vært	et	bredt	
engasjement	på	
Furuset	mot	planene	
om	et	stort	lagerbygg	
i	Karihaugveien	22.	
Fra	venstre:	Knut	Røli,	
leder	av	BU,	 
Channeh	Storvik,	
Vidar	H.	Noreng,	Al-
exander	Fjellestad	og	
Umar	Munir.	 
–	På	denne	tomten	
bør	det	bygges	gode	
boliger!

Saker der vellet er  
engasjert

Saker

Liv	Gran	har	frontet	
saken for Furuset 
Vel	og	tok	24.5.12	
initiativ	til	et	
møte	med	firmaet	
Conseptor,	som	eier	
tomten.	Firmaet	
opplyste	at	de	
gjennom	de	siste	
årene	hadde	vurdert	
å	benytte	tomten	
både	til	bolig	og	til	
lagerformål,	men	
at de nå anså den 
som	ferdigregulert	
og	at	de	hadde	
flere	potensielle	
eiere/leietakere	
til	de	framtidige	
lagerlokalene.
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Saker Saker

Etablering av boliger på tomten 
innebærer flere beboere nær 
sentrumsområdet på Furuset. Dette gir 
et bedre (økonomisk) grunnlag utvikling 
av bedre servicetilbud og aktiviteter 
lokalt. 

Furuset som forbilde for klimaeffektiv 
byutvikling, gjennomført med spenst og 
kvalitet, øker også områdets attraktivitet 
og omdømme. Alt dette bidrar på sitt vis 
til å bedre områdets stedskvaliteter og 
derigjennom også levekår for ”det nye 
Furuset” 

Furuset Vel venter fortsatt på svar fra 
Byråden 

Gjenbruksstasjon eller boliger
I 1978 bygde Selvaag Haugensletten 
boligsameie. På nabotomta i Maria 
Dehlies vei 40 ønsker utbyggeren nå å 
lage en gjenbruksstasjon. Dette fordi de 
mener stedet har for dårlige bokvaliteter. 
Naboer, Plan- og bygningsetaten og 
Furuset Vel er ikke enige. Vi vil ha boliger. 
Styret i Furuset Vel kommer til å følge 
opp saken nøye i 2013.

Høyspenttraseen
Flere av Statnetts forslag for fremtidens 
strømforsyning i Stor-Oslo åpner for å 
rive høyspenttraseen som går fra Ulven 
til Røykås, via blant annet Breivoll, 
Trosterud og Lindeberg. 

Furuset Vel er positive til forslaget, men 
ønsker i tillegg å fjerne luftlinja som 
går fra Furuset til Gjelleråsen, via blant 
annet Alna miljøpark og Rommen skole. 
Dette får også støtte av Groruddalen 
Miljøforum.

Problemet er at Statnett er helt 
avhengig av denne linja for å forsyne 
befolkningen med strøm. Alternativet 
er å legge strømmen i kabel under 
bakken. Ulempen med den løsningen 
er at det koster ti ganger mer enn 
høyspentmaster, de er vanskeligere 
å vedlikeholde og i tillegg har 
underjordiske kabler kortere levetid. 

Dugnader og rydding av søppel
Ruskenaksjonen våren 2012 gikk 
av stabelen 8. mai. Det var et bredt 
samarbeid mellom bydel Alna, 
borettslagene, Furuset Allidrett IF v/
Ung i Forum, Furuset menighet, Furuset 
Lions, Ahmadiyamenigheten, og Gran 
Åpen skole.

Skolene, Furuset senter og andre 
næringsdrivende 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 innenfor områdesatsingen i 
Furuset /Gransdalsområdet. Veltomta 
ble ryddet og rakt. Søppel ble ryddet 
langs veier og plasser i området. 

Superrusken høsten 2012
ble gjennomført 25.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, 
Ung i Forum, Gran Åpen Skole, Furuset 
menighet og Ahmadiyamenigheten 
som har deltatt aktivt i innsatsen 
for å rydde i nærmiljøet under årets 
Ruskenaksjoner. 

Etter ryddeaksjonen møttes ca. 100 
deltakere til Taco i Furuset Forum.

Æresdiplom 2012 
I forbindelse med den årlige Rusken-
festen i Oslo rådhus, ble hovedstadens 
ryddeentusiaster æret for deres frivillige 
innsats i forbindelse med vårens og 
høstens Ruskenaksjoner. 

Av Groruddalens ryddeildsjeler var det 
i år Furuset Vel som gjorde seg spesielt 
bemerket ved å motta SuperRuskens 
æresdiplom for 2012. 

- Det føles veldig godt at Furuset Vel 
mottar denne prisen, sier styreleder 
Eva Rueslåtten i Furuset Vel til Akers 
Avis Groruddalen. Ekstra spesielt er det 
at velforeningen mottar denne prisen 
i år, siden vi har 100-årsjubileum i år, 
fortsetter den fornøyde styrelederen.

Aktiv medspiller  
i områdeløftet for Furuset
Groruddalssatsingen ble introdusert 
høsten 2006 og åpnet for nye muligheter 
til å satse på aktiviteter som kan bidra 
til et bedre miljø. Furuset var det første 
området som det ble satset på. En 
bredt sammensatt prosjektgruppe har 
deltatt i arbeidet. Furuset Vel har også 
i 2012 deltatt i prosjektgruppen med 
leder Eva Rueslåtten. Gruppen kommer 
med forslag til prioritering av tiltak 
i områdesatsningen. Bydelsutvalget 
vedtar den endelige handlingsplanen. 

Områdesatsningen utfases i 2013 og 
gjennomføring og prioritering innenfor 
påbegynte prosjekter står derfor 
sentralt.

Furuset Vel ønsker å være en viktig 
medspiller i utviklingsarbeidet og har 
vært opptatt av å trekke medlemmer 
og beboere i området aktivt med i 
områdesatsingen. 

Etter årsmøtet 2012 ble det avholdt 
et åpent medlemsmøte. Ca 30 
medlemmer deltok på årsmøtet og 
medlemsmøtet. Tema for møtet var 
Klimaeffektiv utvikling på Furuset. 
Status, lokale innspill og videre framdrift 

Stor	deltakelse	og	
engasjement,	både	
fra	unge	og	voksne,	
under	Rusken- 
dugnaden	2012.

Styret	i	Furuset	Vel	
har	i	over	20	år	 
organisert	Rusken- 
aksjonene	på	Furuset	
og	er	takknemlige	for	
at	stadig	flere	deltar!	

Styret	i	Furuset	Vel	
ønsker	en	kombi-
nasjon	av	boliger	og	
grøntanlegg	i	Maria	
Dehlies	vei	40.

Lokal	ungdom	trår	til	
og	rydder	i	busker	og	
kratt	ifm	Superrusken	
2012.
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i arbeidet var sentrale elementer som 
ble drøftet. Prosjektarkitekt Erling 
Ekerholt Sæveraas i PBE, prosjektleder 
for områdereguleringen på Furuset 
og Hanne Marie Sønstegaard, 
programleder for Områdeløftet på 
Furuset innledet.

Nedenfor gis det en kort orientering 
om de mest aktuelle sakene i område-
satsingen. Nærmere detaljer er å finne i 
Handlingsplanen som ligger på nettet.

Verdensparken
skal være en møteplass i bydelen for 
folk i alle aldre, med ulike interesser og 
kulturell bakgrunn 

Det er inngått samarbeidsavtale 
med Friluftsetaten som vil ha 
hovedansvar som utførende etat 
for prosjektering og gjennomføring. 
Oppstart for anleggsarbeidene var i 
august 2011. Bydel Alna følger opp 
Friluftsetaten gjennom representasjon 
i styringsgruppen. Hovedprosjektleder 
har hatt ansvar for å legge til rette for 
fortsatt medvirkning fra lokalmiljøet 
på Furuset. I 2012 har det bl.a. vært 
arrangert folkemøte om Verdensparken, 
der befolkningen hadde muligheter til å 
komme med innspill på utformingen av 
parken.

Alnaskolen skal utvikle ung lokal 
ledelse og kompetanse på Furuset 
Områdeløftets engasjement i forhold 
til Alnaskolen ble videreført på samme 
nivå i 2012 som i 2011. I løpet av 2013 
må det også utarbeides en plan for 
videreføring av Alnaskolen på lang sikt.

Deichmanske bibliotek
Furuset skal videreutvikles som 
møteplass og arena for læring og 
formidling 

Arbeidet med å styrke bibliotekets 
funksjon som møteplass og arena for 
kultur og læring har vært videreført og 
videreutviklet i 2012. I ”Planprogram for 
klimaeffektiv byutvikling på Furuset” ble 
det foreslått å bygge et nytt bibliotek, 

som del av et utvidet tjeneste- og 
kulturtilbud på Furuset senter. 

Områdeløftet og Kulturetaten i Oslo 
kommune ønsker å samarbeide om 
mulighetsstudie for nytt bibliotek 
der bibliotekets rolle som møteplass 
og formidlingsarena legges til grunn 
i større grad enn i dagens lokaler. 
Mulighetsstudien skal skissere 
et program som kan omfatte 
tjenester rettet mot bydelens skoler, 
voksenopplæring og kvalifiseringstiltak, 
tiltak for ungdom, kulturarrangement og 
torg/møteplass. 

Bydel Alna 
og Groruddalssatsingen
Byutviklingen på Furuset er en del 
av FutureBuilt, et utstillingsvindu for 
klimavennlig arkitektur og byutvikling. 
Planarbeidet er en oppfølging av 
Groruddalssatsingen, som er et 10-årig 
samarbeid mellom stat og kommune for 
å bedre levekårene i Groruddalen.

Plan- og bygningsetaten har laget 
en områderegulering for Furuset på 
bakgrunn av vinnerforslaget til alab/
COWI/Architectopia fra FutureBuilt-
konkurransen: “Furuset - fra senter til 
sentrum”.

Det er mange av Furuset Vels 
medlemmer og beboere på Furuset 

som har vært med i ulike prosesser i 
forbindelse med den store FutureBuilt-
arkitektkonkuransen. Dette har skapt 
mange forventinger i våre omgivelser. 
Kunsten nå er å omsette ideer i 
handling, slik at forventningene som er 
skapt kan innfris.

For at det skal bli mulig trenger vi 
aktører, investorer og utbyggere som 
vil være med på å realisere planer og 
gjøre gode intensjoner til virkelighet. Vi 
håper det framtidige Furuset kan bli et 
eksempel på mange gode ideer omsatt 
i handling. Dette angår framtiden til 
mange mennesker.

Saker

Liv	Bentsen	Nesje		
sørger	for	at	de	ca.	
100	deltakerne	under	
Ruskendugnaden,	
blir	servert	en	god	
Tacorett	som	takk	for	
innsatsen.
 
Styreleder	Eva	Rues-
låtten	mottar	Super-
ruskens	æresdiplom	
for	2012	av	Rusken-
general	Jan	Hauger	
og	redaktør	Hjalmar	
Kielland	 
i	Akers	Avis.

Ungdom	fra	 
Alnaskolen	og	Furuset	
Allidrett	IF	viser	et	
stort	engasjement	 
ifm	Lysvandringen	
langs	Alnaelva	og	 
Vinterfestivalen	 
i	Gransdalen.

Saker
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Gjennom 100 år har Furuset Vel, stiftet 
i 1912, vært en sentral aktør i utvikling 
av “Furusetbygda”. Foreningens 
historie er mangslungen. Drivkraften 
opp gjennom årene har vært en sunn 
lokalpatriotisme, parret med kjærlighet 
til - og omsorg for lokalmiljøet og dets 
og utvikling.

I Akers Avis den 16. november 2012 ble 
det gitt en fyldig gjennomgang av vellets 
virke gjennom 100 år under overskriften 
”100 år og stadig like aktuell”. Denne ble 
fulgt opp med en omfattende reportasje 
fra jubileumsfesten i avisen den 21. 
november.

Hva var vel mer naturlig enn at 2012 
ble året da Furuset Vel feiret seg selv 
gjennom en rekke arrangement i egen 
regi eller i tett samarbeid med diverse 
lokale samarbeidspartnere. Her kommer 
noen kort glimt:

7`ern filmklubb 
Kinodriften kom tidlig til Furusetheimen. 
Allerede i 1928 ble det søkt konsesjon 
og etter noen litt famlende forsøk 
i starten - var kinodriften i sving på 
midten av 30-tallet. 

Svært mange Furusetbeboere har 
minner om kino’n fra sin barndoms-  
og ungdomstid.

Derfor ønsket vi å hylle kinovirksom-
heten blant annet gjennom å vise noen 
norske klassikere høsten 2012.

Er du interessert i vellets filmtilbud? 
Send en epost til Bjørn Kristiansen, 
bjokri21@online.no om du ønsker å 
motta melding om framvisning for 2013.

Filmframvisning for barnehager
Anne Winge, Ruth Fraas, Birgitte 
Hansen og Kirsten Rogne viste filmen 
”Snømannen” for barnehagebarn 

fra Kurland, Haugen, Furuhuset og 
Furustien som en formiddagsforestilling. 
Tilsvarende ble ”Knerten gifter seg” vist 
for Furuset skole

Det ble i tillegg servert kaker, boller og 
saft. De frammøtte ungene satte stor 
pris på arrangementet og håpet at det 
ville bli lignende arrangement i 2013.

Rock og Ballader 
gikk av stabelen 24.03.12. Arrange-
mentet ble svært vellykket med 
fullsatt velsal. Storpubkonseptet med 
allsang, quizz og dans er populært, 
og heller ikke denne gangen ble det 

Furuset Vel feiret  
100 års jubileum i 2012

Mandag 05.03.12 Fargo
Mandag 16.04.12 Paraplyene i Cherbourg
Fredag 04.05.12 Arrangerte vi filmfest  
 med god mat og drikke 
 og så Chicagoekspressen
Mandag 24.09.12 Hurra for Andersens
Mandag 15.10.12 Gategutter
Mandag 05.11.12 Avsluttet vi denne norske 
 klassikerkavalkaden med
 Norske Byggeklosser

Filmene ble godt besøk og var et populært  
innslag i jubileumsåret.

100 års jubileum 100 års jubileum



12 13

plass til alle som ønsket å delta. Stor 
takk til Roy, Bjørn, Vidar og resten av 
arrangementskomiteen.

Vi ønsker å prioritere velmedlemmer og 
venner av kulturhuset Furusetheimen 
fortsatt, så er dette noe for deg – send 
din e-postadresse til vnoreng@online.no 
så kommer du på mailinglisten.

Neste Rock og Ballader går av stabelen 
lørdag 13. april 2013.

Furuset Vels hjemmeside:  
www.furusetvel.no  
gir informasjon til medlemmer og andre 
om arrangementer og aktiviteter. 

100 års jubileum

Furusetheimen
Lørdag 24.mars kl. 19.00

Kjære vel-medlemmer og venner av kultur-
huset Furusetheimen, SENS har igjen den 
store glede å invitere til musikalsk gla’kveld 
på storpuben, heimen”. 

– en kveld med Rock&Ballader, allsang, 
dans og pop-quiz.

”Here comes the sun, and I say;
It’s all right”

George Harrison kommer!
Ja, da, som tidligere år: The Beatles 
og mye annet 60-talls, The Rolling Stones, 
The Animals, The Kinks, Van Morrison, 
Roy Orbison,  The Byrds  –  og Elvis kommer
som vanlig sterkt til dansen!

For kr. 300. - , betales ved inngangen, 
får du fest på lokale’ med matservering, 
kaffe og kaker.  Du tar selv med drikke for
kvelden.

Det pleier å bli fullt.
KORT FRIST FOR PÅMELDING.
Hvis påmeldingen er gruppevis, holder vi av
bord til hele gjengen så langt plassene rekker.

Påmelding til:
Bjørn Kristiansen, Ulsholtveien 21B, 1053 Oslo.
Mobil 91713413 – bjokri21@online.no

Vidar H. Noreng, Ulsholtveien 1, 1053 Oslo.
Mobil 95204673 – vnoreng@online.no

Avisoppslag_50x70:Layout 1  16.11.12  15.27  Side 1
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Deltakelse på Furusetfestivalen  
i juni 2012
Furuset Vel deltok med egen stand 
på Furusetfestivalen 2012. Vi serverte 
nystekte vafler og informerte om vellets 
arbeid. FuruseI 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. I forbindelse 
med 100 års jubileet hadde vi nye 
bannere.

Lysvandringen langs  
Alna 27. september 2012
Alnaelvas venner arrangerte også i år 
lysvandring langs Alna. Arrangementet 
ble tradisjonen tro avholdt en uke 
før høstjamndøgn. Mange deltok 
i vandringen. Furuset Vel deltok i 
forberedelsen til lysvandringen. Vellet 
hadde egen stand med kaffeservering, 

presentasjon av Furuset Vel, og Furuset 
før og nå gjennom visning av nye og 
historiske bilder fra Furuset. Også i år 
delte vi stand med Alnaskolen.

FN-dagen – markering på Furuset
Lørdag 20. oktober ble Deichmanske 
bibliotek på Furuset forvandlet til flere 
stuer, med lukt av varm te, litteratur 
fra hele verden og god stemning. Den 
populære kampanjen Tea Time handler 
rett og slett om å bli litt bedre kjent med 
hverandre over en kopp te. 

Birgitte Hansen, Anne Winge, Ruth 
Fraas og Kirsten Rogne deltok som 
representanter for ”Den norske stuen og 
den norske familien”, i arrangementet og 
presenterte ”Allemannsretten”. I tillegg 
til varm te ble det servert nystekte 
vafler.

Arrangementet var en del av Bydel Alnas 
markering av FN-dagen på Furuset.

Lokalt samarbeid  
gjennom året

Arrangementer Arrangementer

TV-aksjonen
TV-aksjonen 2012 gikk til inntekt 
for Amnesty International. 
Innsamlingsaksjonen gikk av stabelen 
søndag 21.oktober. Furuset Vel 
deltok aktivt i forberedelsene til 
innsamlingsaksjonen i komiteen på 
Furuset. Komiteen besto av Sigrid Marie 
Refsum, Solgunn Bjørgsvik, Kari Opsjøn, 
Egil Eidsaune og Eva Rueslåtten. 

Furuset kirke stilte velvillig opp med 
lokaler også under årets TV-aksjon. 
Under denne søndagens gudstjeneste 
var TV-aksjonens budskap et hovedtema 
og komiteens leder deltok med appell 
under gudstjenesten. Furuset fikk dekket 
sitt behov for bøssebærere til alle roder. 
I årets aksjon hadde lokalkomiteen på 
Furuset i samarbeid med TV-aksjonen 
sentralt et spesielt samarbeid med 
innvandrerorganisasjonene for å gjøre 
innvandrere bedre kjent med TV-
aksjonen og bøssebæreraktiviteten. 

Flere erfarne bøssebærere fra 
Furuset hadde med seg en innvandrer 
på innsamlingsrunden sin. Dette 
ga en gjensidig mulighet til å bli 
kjent med hverandre og til å gjøre 
innvandrere bedre kjent med denne 
store innsamlingsaktiviteten. Både 
våre erfarne bøssebærere og våre 
”praktikanter” var fornøyd med denne 
måten å gjennomføre innsamlingen på.
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Takk til alle som deltok i aksjonen og 
bidro til en vellykket innsamling.

Lokalhistorisk dag
25. oktober ble den 25. utgaven av 
Groruddalen Historielags årbok 2012 
utgitt. Dette skjedde på Furusetheimen 
med nærmere 80 mennesker til stede, 
der Furuset Vel stod som vertskap. 

Guri Bramness fortalte om Fredsmarsjen 
1945. Denne ble gjennomført som en 
takk for freden - en tid for glede, for 
handling og for å se framover. 

Deretter fikk vi en innføring i deler av 
Furuset Vel sin 100-årige historie ved 
Vidar H. Noreng. I den innholdsrike 
fortellingen om Lekeplassen i 
Grorudveien 95, for mange kalt Lekern, 
fikk vi vite om tennisbanen, skøytebane 
og barneparken.

Leder i Groruddalen Historielag og leder 
av årbokkomiteen Jan Arne Tangerud 
takket alle forfatterne som hadde bidratt 
i Årboka og Furuset Vel for en fin kveld 
med flott bevertning og jubileumskake.

For øvrig har Vidar H. Noreng kåsert og 
vist historiske bilder under arrangement 
på Furuset Frivillighetssentral, Furuset 
kirke, Furuset Alders- og sykehjem og 
på et Seniordagarrangement i regi av 
Furuset Ambassadørene.

Inga og Even Sveens minnefond
Minnefondet forvaltes av Furuset Vel, 
Akers Avis og Furuset idrettsforening 
representert ved Andreas Lomsdal, 
Hjalmar Kielland og Vidar H. Noreng. 

Det har ikke vært noen tildelinger fra 
fondet i 2012. Saldoen på minnefondet 
er ved utgangen av 2012 på kr 127 019.-I 
2012 var rentene på til sammen  
kr 4.163,-.

Stor takk!
Furuset Vel takker alle viktige 
samarbeidspartnere for et godt 
Samarbeid i 2012

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 Groruddalssatsingen har bidratt til at 
flere av de prosjektene vi har arbeidet 
med i flere år nå har latt 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. En spesiell takk 
for særdeles god dekning i jubileumsåret 
og for utlån av jubileumsartikler og 
billedmateriell.

Med hilsen Styret i Furuset Vel

ArrangementerArrangementer

Alltid oppdatert og en viktig  
støttespiller!
Vi oppfordrer samtlige av Furuset  
Vels medlemmer til å abonnere 
på Akers Avis. Dette kan enkelt 
gjøres ved å sende avisen følgende 
tekstmelding: 

ABON til 2007
Årsabonnementet koster 485,-.

Et	lokalt	samarbeid	over	tid,	der	alle	
bidrar	til	å	gjøre	hverandre	gode,	 
gir	resultater.
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Regnskap Regnskap

Inntekter 2012 2011 
Kontingenter 41 500,00 39 650,00
Leieinntekter 279 697,00 359 271,00
Snøbrøyting 0,00 11 937,00
Refusjon fra Samferdselsetaten 0,00 4 900,00
Bidrag fra Superrusken 4 000,00 4 000,00
Overskudd fra Velfester 3 045,60 465,00
Refunderte strømkostnader 0,00 16 965,00
Renteinntekter (270,33+217,25) 487,58 676,33
Gaver 11 000,00 0,00
MOMS-kompensasjon 21 065,00 11 260,00
Skadeutbetaling fra IF 0,00 39 456,00
Resttilskudd fra Oslo - Kulturetaten 0,00 70 317,00
Tilbakeførte rentekostnader 0,00 387,00 
Sum inntekter 360 795,18 559 284,33 

 

Kostnader 2012 2011 
Off.avgifter/skatter 39 436,00 72 826,00
Forsikringer 46 122,00 54 545,00
Elektrisk strøm 46 777,48 87 811,00
Vedlikehold bygning 14 082,00 99 962,00
Renhold 65 471,30 98 334,43
Snøbrøyting stikkvei 0,00 11 937,00
Refusjon for snøbrøyting til bruker 0,00 4 900,00
Strøsand/snøbrøyting ved velhuset 3 250,00 5 657,00
Containerleie/Ruskenutgifter 3 673,00 2 821,00
Kontingenter andre foreninger 2 554,00 2 170,00
Heis- og brannkontroll/-reparasjon 7 837,50 2 500,00
Annonser 6 164,00 11 408,00
Innkjøp innbo mv 20 298,00 9 454,50
Betalingskostnader 1 434,50 1 395,00
Alna bydel - Borettlagsprosessen 6 000,00 6 000,00
Telenor - internett 7 753,47 6 419,12
Andre driftsutgifter 42 934,93 93 667,41
Utgifter 100-års jubileum 1) 95 131,10 0,00 
Rentekostnader 0,00 6 877,89
Sum kostnader 408 919,28 578 685,35
Nedskriving av anleggsmidler 20 000,00 20 000,00 
Resultat -68 124,10 -39 401,02 
Sum 360 795,18 559 284,33 

1)	 Frivillighetsmidler,	kr.	40.000,-	fra	Bydel	Alna	er	mottatt	i	januar	2013	og	blir	regnskapsført	i	2013.
Furuset	Vel	meldte	seg	i	2012	inn	i	Frivillighetsregistret.	
Vi	får	da	muligheter	til	å	delta	i	bingo-	og	lotteridrift,	samt	i	grasrotandelen	til	Norsk	Tipping.	

Balanse  2012 2011 
Eiendeler
Anleggsmidler
Furusetheimen 617 878,94
Nedskrivning bygning -20 000,00 597 878,94 617 878,94

Omløpsmidler
Forskuddsbetalt forsikring  19 101,00 27 170,00
DnB 7878.05.69831 (driftskonto)  240 430,01 270 048,96
NOR 1602.54.08199   6 308,35 34 091,10
Utestående fordring - Velforbundet  0,00 11 260,00
Kasse  958,60 352,00 
Sum omløpsmidler  266 797,96 342 922,06 
Sum eiendeler  864 676,90 960 801,00 

Egenkapital og gjeld  2012 2011 

Egenkapital
Kapital pr. 1.1.2012 859 546,84
Avsluttet byggekonto 69 204,16
Årets resultat -68 124,10 860 626,90 859 546,84 

Avsluttet byggekonto  0,00 69 204,16

Gjeld  
Ruskenkonto 2)  50,00 28 050,00
Depositum Gunnar Sivertsen  4 000,00 4 000,00 
Sum egenkapital og gjeld  864 676,90 960 801,00 

2)	Ruskenaksjonen	er	gjort	opp	i	2012	og	overført	til	Falkberget-fondet.	Dette	i	følge	avtale	med	redaktør	Hjalmar	Kielland	i	Akers	Avis,	Groruddalen.

  Oslo, den  31. januar 2013
  Revidert:

 Inger Anne Hagberg Liv Gran Harald Lindvik
 (Revisor) (Revisor) (kasserer)

Hovedregnskap Balanse
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Utgifter: Regnskap 2012  Budsjett 2013 
Off.avgifter/skatter 39 436 43 000
Forsikringer 46 122 40 000
Strøm 46 777 50 000
Ordinært vedlikehold 14 082 30 000
Renhold 65 471 70 000
Snøbrøyting, strøsand 3 250 5 000
Containerleie 3 673 4 000
Kontingenter andre foreninger 2 554 2 600
Heis- og brannkontroll 7 837 3 000
Annonser 6 164 7 000
Komplettering innbo/utstyr 20 298 30 000
Betalingskostnader 1 434 1 500
Andre driftsutgifter 42 935 50 000
Telenor- internett 7 754 7 500
Oppussing av leilighet 0 100 000
Borettslagsprosessen 6 000 6 000
100-års jubileum 95 131 0
Nedskriving av anleggsmidler 20 000 20 000 
Sum 428 918 469 600 

Inntekter: Regnskap 2012 Budsjett 2013 
Kontingent 41 500 42 000
Leieinntekter 279 697 300 000
Andre inntekter 0 3 000
Bankrenter 487 1 000
Bidrag fra Superrusken 4 000 4 000
Gaver/frivillighetsmidler 11 000 40 000
Overskudd fra velfester 3 045 3 000
MOMS-kompensasjon 21 065 20 000 
Underskudd 2012 68 124  
Tilskudd fra egne midler  56 600 
Sum 428 918 469 600 

Driftsbudsjett
Resultatregnskap 2012 2011 
Inntekter
Rengter 4163,00 3790,00 
Sum inntekter 4163,00 3790,00 

Utgifter
Omkostninger 0,00 0,00
Utbetaling fra fondet 0,00 0,00
Sum kostnader 0,00 0,00 
Resultat 4163,00 3790,00 
Sum 4163,00 3790,00 

Balanse 2012 2011 
Eiendeler
Omløpsmidler
Bank 9005.05.58850 127019,10 122856,10 
Sum eiendeler 127019,10 122856,10 

Gjeld og egenkapital
Gjeld 0,00 0,00 
Sum gjeld 0,00 0,00 

Egenkapital
Kapital pr. 1.1.2012 122856,10
Årets resultat 4163,00 127019,10 122856,10
Sum gjeld og egenkapital 127019,10 122856,10 

  Oslo, den  31. januar 2013
  Revidert:

 Hjalmar Kielland Vidar H. Noreng Andreas Lomsdal

Inga og Even Sveens Minnefond
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