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Til medlemmer i Furuset Vel
Innkalling til årsmøte i Furuset Vel,  
torsdag 19. mars 2015  kl. 19.30 på Furusetheimen.

Dagsorden
1. Valg av dirigent
2. Valg av medlemmer til å undertegne protokollen
3. Årsberetning for 2014 (vedlegg)
4. Regnskap for 2014 (vedlegg)
5. Kontingent for 2015 
	 Styret	foreslår	uendret	kontingent	for	2015,	 
	 kr	250,-	og	kr.	150,-	(for	pensjonister)
6. Budsjett for 2015 (vedlegg)
7. Lovbestemte valg

Friluftslivets år
Etter årsmøtet vil vi avholde et medlemsmøte viet Frilufts
livets år.  Styreleder for Friluftsrådenes Landsforbund,  
Steinar Saghaug, viser bilder og kåserer om Østmarka.

Etter kåseriet blir det mulighet for medlemmene til  
å stille spørsmål og kommentere.

Kaffe	og	kaker	vil	bli	servert	under	møtet.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen  
Styret i Furuset Vel

Årsmøte

Velkommen til årsmøte

Bli	med	på	 
Ruskenaksjonen	tirsdag 
5.	mai	2015	fra	kl.	17.00.
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Antall medlemmer
Furuset Vel hadde ved årsskiftet 
198 medlemmer, herav fire 
æresmedlemmer. Tre borettslag/
sameier er kollektivt tilsluttet. 

Det har i alt vært avholdt ni 
styremøter i 2014. 

Årsmøtet  2014 
Tema på medlemsmøtet etter 
årsmøtet var: ”Hvordan står det 
til med elvene våre»?

Karsten Sølve Nilsen fra Alnaelvas 
venner holdt et foredrag som han 
kalte «Alna og Hovinbekken – 
mye glede!».  Deretter orienterte 
Furusetbeboeren Trond Bremnes, 
som til daglig arbeider ved 
Natural History Museum, om 
Tokerudbekken.

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 
sistnevnte forening ved 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, 
Bydel Alna og OBOS, og i 2012 
ble foreningen BoVel Furuset 
formelt opprettet. Eva Rueslåtten 
var i 2014 representert i 
styret for BoVel. BoVel skal gi 
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. 

Furuset Vels virksomhet
i 2014

Sammendrag
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Økonomi
Økonomien i Furuset Vel er sunn. 
Utleie av Velhuset sammen 
med medlemskontingenten 
utgjør basisen i vellets økonomi 
og vi registrerte en økning i 
leieinntektene med rundt  
kr 100 000 for 2014. Dette skyldes 
hyppig utleie av hovedsalen, 
men også kontrakter med 
faste leietakere i leiligheten og 
musikkrommet. 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, og 
husstyret har for øvrig bestått 
av Kirsten Brødsgård Rogne, 
Anne Cathrine Reppen og Erik 
Hansen. Medlemmene av 
husstyret har hatt jevnlige møter. 
Husstyrets medlemmer deltar 
alle i styret som medlemmer og 
varamedlemmer. 

Husstyret har ansvar for små og 
store reparasjoner og samarbeid 
med og oppfølging av renholds
firmaet Bioclean som vasker en 
gang pr. uke. Husstyret har også 
ansvar for innkjøp, oppdatering 
av husgeråd, mindre og større 
dugnader og vedlikehold. 

Her deltar også øvrige styre med
lemmer og andre medlemmer av 
vellet. Den utstrakte bruken av 
huset medfører slitasje og for
utsetter god oppfølging. Spesielt 
kjøkkenet er en stor oppgave 
å holde forskriftsmessig rent. 
Erik Hansen påtar seg mange av 
snekkeroppgavene som krever 
faglig kunnskap og er av en viss 
størrelse.  

Furuset Vel ble i 2014 tildelt 
frivillighetsmidler fra Bydel Alna 
og har supplert velsalen med nye 
bord og stoler.

Utleie av Furusetheimen
Utleien av Furusetheimen har 
vært god også i 2014, som nevnt 
innledningsvis. Furusetheimen har 
fortsatt faste leietakere. 

Leiligheten i andre etasje ble 
totalrenovert i 2013 og fremstår 
nå som moderne og representativ. 
Det var stor interesse for å bli ny 
leietaker og vi håper at vår nye 
leietaker vil trives og bo der i flere 
år fremover.  Lokalet i kjelleren 
er leid ut på fast basis som 
musikkstudio. 

Østerdølenes musikkorps med 
50 musikanter leier velsalen en 
dag i uken. Lions Club Furuset er 

Sammendrag

Eva Rueslåtten gikk av som leder for 
Furuset Vel på årsmøtet i 2014. Det 
nye styret fikk årsmøtets fullmakt til 
å konstituere seg selv.

En ledertrio har fungert som styrets 
ledelse. Ansvaret for møteinnkalling 
og møteledelse har vært fordelt 
mellom disse. Ledertrioen har 
bestått av:

Tidligere leder Eva Rueslåtten,  
nest leder Vidar H. Noreng  
og varamedlem Jon Ruder.

Kasserer Harald Lindvik

Medlem Bredo Hagberg
Medlem Erik Hansen
Medlem Bjørn Kristiansen

Varamedlem Liv-Mette Gran
Varamedlem Anne Winge
Varamedlem Anne Cathrine  
  Reppen
Varamedlem Birgitte Hansen
Varamedlem Kirsten  
  Brødsgård Rogne

Valgkomiteen
Medlem Ingolf Yksenøy
Medlem Jon Ruder

Revisorer Inger Anne Hagberg 
 og Per Halvorsen

fast leietaker en gang pr. måned.  
Salen var første halvdel av 2014 
fast utleid til en reiseklubb en dag 
i uken .  I helgene er velsalen mye 
brukt til diverse arrangementer – 
både av medlemmer og andre. 

Ansvaret for utleie av Furuset
heimen har også i 2014 vært  
fordelt mellom styremedlemmene. 
Vellet har anskaffet en smart
telefon som følger den ansvarlige 
for utleie i gitt periode. En opp
datert kalender på Furuset Vels 
hjemmeside www.furusetvel.no 
viser ledige og opptatte dager og 
styret legger opp til en gradvis 
omlegging til mer online booking 
via mail.

Styret 2014
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30. mai ble det levert Høringsuttalelse til 
kommuneplan ”Oslo mot 2030 – smart, 
trygg og grønn” – fra BoVel Furuset og 
Furuset Vel.

Høringsuttalelsen ga sin støtte til 
mange av de overordnede målene og 
prinsippene for byutvikling som legges 
til grunn – slik som:

 Blågrønn struktur
 God infrastruktur og kollektivtrafikk
 Markagrensen bevares
 Byutvikling knyttet til knutepunkter
 Fortetting innenfor byggesonen

Hvordan man skal realisere ønsket om 
boligbygging og byutvikling for å møte 
en forventet befolkningsvekst vurdert 
opp mot de faktiske forholdene knyttet 
til transport, trafikk, logistikk og en noe 
planløs næringsetablering, ble presentert 
som en som en sentral problemstilling for 
BOVEL FURUSET OG FURUSET VEL.

Videre pekte uttalelsen på at utviklingen 
av Furuset som et sentralt knutepunkt 
må videreføres i tråd med den prosessen 
som er gjennomført knyttet til prosjektet 
om en klimaeffektiv utvikling av Furuset, 
fortsatt i samspill med befolkningen i 
lokalmiljøet.

En videreutvikling av et Furuset sentrum  
må ivareta hensynet til mer småhus
bebyggelse og god infrastruktur.  Ønsket 
om en høyskole i området ble tatt med, 
samt ønsket om at egnede områder som 
Karihaugveien 22 omreguleres til boliger. 

Uttalelsen ga uttrykk for skepsis til 
å kunne fravike støygrensene for 
boligområder. Viktige tiltak som 
vil kunne bidra til en reduksjon av 
støybelastningen i Groruddalen ble 
trukket fram og foreslått framskyndet:

 Bygging av Ahusbanen (som kan 
redusere trafikk med bil og buss)

Saker der vellet er  
engasjert

Saker
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 Lokk over E6 ved Furuset / alternativt 
tunnel bør etableres i nær framtid 
ved Furuset.

 Tungtransportplanen må 
iverksettes og et definert veinett for 
tungtransport etableres

 Ulike tiltak for miljøskjerming av 
trafikkerte veier bør mange steder 
vurderes, for eksempel ombygginger 
fra vei og til gateutforming for å øke 
miljøkapasiteten. Trebeplantning, 
ulike fartsreduserende tiltak og 
kryss om bygginger vil være viktige 
elementer i en slik strategi.

Høringsuttalelsen uttrykte også skepsis 
til de endringene som er foreslått for å 
forenkle medvirkningsprosesser. Ved at 
man innfører et reguleringsmessig grep 
med å kunne gå direkte fra kommuneplan 
til byggesak. (Bestemmelse § 3.2) 
Befolkningen har krav på å se en plan 
som viser fremtidige løsninger i et lengre 
perspektiv, der trivsel og bokvalitet er en 
del av forutsetningene.

Medvirkning i byggesaker er et viktig 
demokratisk virkemiddel, som etter 
BOVEL FURUSET OG FURUSET VELs 
oppfatning, må opprettholdes. 

Planlegging av førstehjemsboliger  
i Ulsholtveien 31
Stiftelsen Betanien planlegger å 
bygge 3040 førstehjemsboliger 
på eiendommen i Ulsholtveien 31. 
Eiendommen er i underkant av fem mål 
og Metodistkirken/Stiftelsen Betanien 
har stått som eier siden 1922, da de 
startet driften av Kirkehøy Barnehjem. 

Boligene er planlagt for unge mennesker 
i etableringsfasen, hovedsakelig 2roms  
leiligheter og noen hybler. I vinner
forslaget er det lagt opp til 36 leiligheter. 
Boligene skal bygges etter FutureBuilt
prinsippet. Det betyr at bygningene blir 
såkalte forbildeprosjekter, blant annet 
fordi de er langt mer energivennlige enn 
vanlige boliger.

Furuset Vel er skeptisk til et ut
byggings konsept der det legges opp 

til bygging av fra 30 til 40 leiligheter 
med en BYA på ca 30 %  noe som er 
godt over maksimumsgrensen på 24% 
i småhusplanområder. Vår skepsis og 
bekymring dreier seg hovedsakelig 
om de mulige pproblemer dette vil 
skape i Ulsholtveien. Vi er også svært 
skeptiske til en så sterk sentralisering av 
«utleieboliger som førstehjemsboliger 
rettet mot ungdom og andre». Dette i 
et nærområde som fra før av har nok av 
utfordringer. 

Flere av de nærmeste gamle villaene i 
Ulsholtveien er kjøpt av oppkjøpere og 
brukes som utleieboliger i dag. Inn og 
utflytting fører til liten stabilitet – i et 
område som sårt kunne trenge det. 
Bomiljøet på Furuset har tatt stort nok 
ansvar med ivaretakelse av svakere 
grupper. 

Det styrker ikke ungdom i etablerings
fasen sin utvikling å samle så mange og 
så tett som det er planlagt i Ulsholtveien 
31 – selv med styrt tildeling og opp
følging fra Betanien sin side. 

Styret i Furuset Vel følger opp i sam
arbeid med naboer til eiendommene.

Lokk over E6 eller tunnel
Denne saken bør komme på dags orden en  
igjen, ikke minst i media. Furuset Vel 
forsøker å påvirke der det er mulig og 

Saker

Vinner	ble	Haugen/
Zohar	fra		Steinsvik	
arkitektkontor	og	
Dronninga	landskap.
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Eva Rueslåtten skrev blant annet en 
artikkel i Akers Avis Groruddalen om 
behovet for en skjerming fra E6.

Karihaugveien 22
På Karihaugveien 22 med sine 33 mål 
tomt var det inntil nylig regulert for et 
næringsbygg med rammetillatelse fra 
Oslo kommune om en utbygging på 
15.600 kvm, hvorav 12.500 kvm er lager 
og 3.100 kvm er kontorer. 

Furuset Vel har over noen år gått kraftig 
mot det planlagte store lageret og 
kontoreiendommen i Karihaugveien 
22.  Det er derfor svært gledelig at 
det nå utvikles et nytt boligområde 
på eiendommen. Eiendommen har et 
samlet planareal på 62.000m2 hvor det 
planlegges 5600 boliger, næringsareal, 
barnehage og parkeringsanlegg, i følge 
nettsidene www.Hampro.no

Forslag til endring av navn på  
Kaiekroken til Gamle Strømsvei 
Vellet har på anmodning fra beboere 
engasjert seg i navne ndring fra 
Kaiekroken (nr.4 – 18 )  tilbake til det 
opprinnelige navnet på  denne delen av 
veien, Gamle Strømsvei.

Navnet Kaiekroken ble bestemt av 
Bydelsutvalg nr. 25 bestående av 
Høybråten, Haugenstua og Ellingsrud 
i 1981, og be vedtatt i bystyre samme 

Saker

år.  Beboere i Gamle Strømsvei mener 
at navnet Kaiekroken aldri har ligget på 
Furuset, men derimot i nærheten av 
Ellingsrudgård ved grensen til Lørenskog. 
Bydelsutvalg 25 hadde noe manglende 
lokal historisk kunnskap, og i tillegg var 
ikke Furuset bydel med i bestemmelsen 
av navnet. 

Veinavnet Kaiekroken skapte ikke 
problemer for beboere i Gamle 
Strømsvei før i 2009/2010, før det  
fantes det ikke noen bebyggelse i denne 
delen av veien som hadde adresse 
Kaiekroken.

Dagens situasjon er at man kjører inn 
i Gamle Strømsvei hvor nr. 2 ligger, så 
endrer navnet på veien i ca.150 meter til 
Kaikekroken, for deretter å hete Gamle 
Strømsvei, helt til man kommer til 
Lørenskog.

Navneskiftet har ført til at beboere i 
Gamle Strømsvei som har kjøreadkomst 
via Kaiekroken i flere tilfeller har hatt 
problemer med at utrykningskjøretøy, 
drosjer, vareleveranser med mer ikke 
finner fram til boligene fra  
nr. 2937 og nr. 44.

Miljø og byutviklingskomiteen i Alna 
Bydel besluttet på møte 29.10.2013 å 
hente inn synspunkter på navnendringen  
fra Groruddalen historielag.

Groruddalen historielag uttalte at så 
lenge mennesker har reist har Gamle 
Strømsvei eksistert. Byantikvaren 
regner Gamle Strømsvei som en av de 
to Oldtidsveiene som går gjennom vårt 
distrikt. Konklusjonen til Historielaget 
er at Gamle Strøms vei må få tilbake sitt 
opprinnelige navn. Ut fra lokalhistorisk 
vur dering er dette det eneste rette.

Saken ble behandlet på nytt i Miljø 
og byutviklingskomiteen 11.02.2014. 
Furuset Vel møtte til åpen halvtime 
og redegjorde for sine synspunkter. 
27.02.2014 vedtok et enstemmig 
Bydelsutvalg at Kaiekroken skulle endres 
til Gamle Strømsvei. 
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Navnevedtaket ble oversendt 
Byrådsavdelingen for kultur og næring 
10.04.2014 for effektuering.

Plan og bygningsetaten meddelte i brev 
08.05.2014 at de ønsket en presisering 
av Gamle Strømsveis veitrase etter 
navnevedtaket og stilte 3 spørsmål som 
de ville ha svar på.

Furuset Vel har svart på spørs målene og 
presisert spesielt at Gamle Strømsvei 
ikke har kjøreadkomst via Jerikoveien, 
som Planog bygningsetaten påstår, men 
fra Karihaugveien.

I tillegg har det vært viktig for Vellet å 
presisere at Plan og bygningsetaten 
går ut over sitt mandat når det gjelder 
navnsetting av vei, dette mandatet er 
det bydelen som har. 

Saken ble utsatt og Miljø og 
byutvik lings komiteen ba bydels
administrasjonen i mai2014 å 
innkalle Arelia Borettslag, Furuset Vel, 
Groruddalen Historielag og Plan og 
bygningsetaten til møte 27.11.2014 så 
partene kunne komme til enighet. Alle 
parter redegjorde for sine synspunkter, 
men kom ikke til enighet.

Saken skulle på nytt behandles i Miljø 
og byutviklingskomiteen 02.12.2014, 
men ble utsatt.

10.02.2015 skulle Miljø og byutviklings
komiteen igjen behandle saken. Til 
åpenhalvtime møtte representant fra 
Furuset Vel og to beboere fra Gamle 
Strømsvei. To styremedlemmer i Arelia 
borettslag var også tilstede.

Furuset Vel fremmet et kompromiss 
forslag om å kalle borettslaget for 
Kaiekroken,  siden navnet Kaiekroken er 
av stor betydning for borettslaget, med 
adresse Gamle Strømsvei.

Forslaget ble avvist av styre
medlemmene fra borettslaget.

En av beboerne fra Gamle Strømsvei 

Saker

inviterte alle berørte parter til et 
uformelt møte slik at vi kunne snakke 
sammen.  

11.02.2015 mottok Furuset Vels 
rep re sentant en e.post fra Bydels
administrasjonen, hvor det ble opplyst at 
Miljø og byutviklingskomiteen komiteen 
hadde vedtatt å utsette saken. Komiteen 
oppfordret partene til å finne en løsning.

Det ble avholdt et uformelt møte 
17.02.2015. Partene kom dessverre  
ikke til enighet.

Furuset Vel sendte et brev 24.02.2015  
til Bydels administra sjonen og Miljø og 
byutviklingskomiteen og presiserte at det 
fortsatt er punkter i denne saken som 
er direkte feil og som trenger ytter lig 
klargjøring før endelig vedtak blir besluttet.

Furuset Vel følger saken videre.

Invitasjon fra Alna AP
Alna AP inviterte representanter for 
frivillige lag og organisasjoner til dialog 
om utfordringer i by delen og hvordan vi 
i felleskap kan bidra til å løse dette. De 
inviterte også til å komme med innspill 
til saker partiet skal jobbe med. Furuset 
Vels innspill var følgende:

En helhetlig og framtidsrettet 
byutvikling på Furuset

 Sette fart i og realisere klimaeffektiv 
byutvikling på Furuset – Furuset 
Sentrum – med variert bebyggelse 
og en god blanding av innbyggere 
med alle slags sosioøkonomiske 
bakgrunner 

 Lokk eller tunnel over E6 – binde 
sammen og utvikle området opp 
mot Østmarka – gjerne med direkte 
skiadkomst 

 Utvikle området langs Prof. 
Birkelandsvei som boligområde og på 
den måten binde sammen området 
– Alnaparken – Furuset Sentrum. 
Vurdere utvikling av Kjelsrudområdet 
som lå inne i OLplanen

 Etablering av en høyskole i området
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Furuset (og Oslo) som økologisk fyrtårn

 Sunn mat, sunne oppvekstvilkår
 Økt innslag av økologisk mat på 

storkjøkken
 Økologiske parseller til dyrking av 

grønnsaker for barn og unge
 Kortreist mat

Gode oppvekstvilkår med et bredt 
spekter av muligheter for barn og unge

 Et godt nok skolemiljø som gjør 
at ressurssterke og etnisk norske 
småbarnsfamilier også velger å bli 
boende på Furuset

 Gode tilbud til barn og unge – idrett, 
kultur og møtesteder med god 
voksenkontakt

 Videregående skole på Furuset?

Trafikk og parkering

 Løsning på parkeringsproblemer i 
småveiene på Furuset. Innføring av 
parkeringsforbud

 Tungtransportplan som hindrer 
trailere å kjøre inn i boligområder

 Hindre utnyttelse av eneboliger til 
hybelhus – hindre bolig utvikling som 
skaper større behov for parkering enn 
det finnes rom for

Videreutvikling av god infrastruktur og 
god kollektivtransport

 Romeriksbanen framskyndes
 ØkernFurusetdiagonalen planlegges 

og satses på
 Bussforbindelsene opprettholdes og 

videreutvikles

Groruddalssatsingen opprett holdes og 
videreutvikles – videreføres til 2025

 Vi opplever at Groruddals satsingen 
har bidratt til en positiv utvikling av 
Furusetområdet.

 Vi ønsker at den fortsetter og 
videreutvikles til å omfatte større 
utfordringer for å ivareta og 
videreutvikle områdets positive 
kvaliteter.»

Parkeringsproblemer / 
trafikksituasjonen på Furuset
Vellet har gjennom hele 2013 og 
2014 tatt opp problemet med stadig 
økende parkering på begge sider av 
veien. Dette gjelder særlig veier som 
Kaiekroken/Gamle Strømsvei, deler av 
Micheletveien, Lønneveien, Furuset allé, 
Grorudveien og Ulsholtveien. I disse 
veiene er det til tider uframkommelig 
og uoversiktlig. Problemet ble tatt 
opp som egen sak på medlemsmøte 
28.10.2013 hvor bydelspolitikere var 
til stede. Det ble spesielt vektlagt 
mangel på framkommelighet for store 
utrykningskjøretøyer. Saken er også tatt 
direkte opp med Bymiljøetaten i Oslo 
kommune.

Styret i Furuset Vel var i 2013 i kontakt 
med Oslo kommune, Bymiljøetaten og 
luftet muligheter for en forsøksordning 
om at parkering på de mest utsatte 
veiene på Furuset kun skal være lovlig på 
en side av veien. Videre at det innføres 
datoparkering, et parkeringssystem 
der parkering skjer på vekslende side 
av veien, avhengig av dato og om 
husnumrene har like eller ulike tall.
 
Dette er en forsøksordning som i 
en periode har vært innført på et 
område på Bøler, og som beboerne og 
borettslagsstyrene virker fornøyde med.
 
Systemet ble tidligere brukt over store 
deler av Oslo for å lette gaterenhold og 
snørydding, men er etter hvert erstattet 
av andre ordninger (i Oslo gikk man bort 
fra datoparkering 1989).
 
Oslo kommune, Bymiljøetaten ønsker å 
evaluere ordningen på Bøler før det gis 
flere tillatelser.

Mange beboere ønsker en sterkere 
regulering av parkeringen. 

Furuset Vel vil fortsette å arbeide med 
saken i 2015. 

Saker
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Saker

Dugnader og Ruskenaksjonene
Ruskenaksjonen våren 2014 gikk av 
stabelen 30. april. Det var et bredt 
samarbeid mellom Bydel Alna, 
borettslagene, Furuset Idrettsforening, 
Alnaskolen for unge ledere, Gran Åpen 
skole, Furuset menighet og Ahmadiyyah
menigheten.

Ruskenaksjonen er hver vår et felles 
løft for et ryddigere og penere 
område. Dette er et viktig felt 
innenfor områdesatsingen i Furuset/
Gransdalsområdet. Veltomta ble ryddet 
og rakt. Søppel ble ryddet langs veier og 
plasser i området. 

Superrusken 2014 ble gjennom ført 8. 
Oktober. 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 stor takk til alle som har deltatt 
aktivt i innsatsen for å rydde i 
nærmiljøet under årets Rusken-
aksjoner.

Framtidens bibliotek på Furuset
Det pågår et aktivt arbeid for å 
videreutvikle og styrke Deichmanske 
bibliotek avd. Furuset som møteplass og 
arena for læring og formidling. 

I juni 2013 ble bibliotekets venne
forening stiftet. LivMette Gran, engasjert 
varamedlem i styret til Furuset Vel, er 
leder i venneforeningen som bidrar 
med mange interessante aktiviteter 
på dag og kveldstid på biblioteket. I 
samarbeid med Kulturetaten i Oslo 
kommune, har Bydel Alna v/Områdeløft 
Furuset utredet et konsept med 
romprogram og planløsninger som viser 
hvordan tjenester som frivilligsentral, 
læringssenter, bydelssal og kultur og 
ungdomstilbud kan samlokaliseres i 
biblioteket. 

Målet er at samlokalisering, sambruk 
og effektiv arealbruk skal gi oss et enda 
bedre og mer tilgjengelig tilbud og en 
attraktiv møteplass for beboerne.

Mange av Furuset Vels medlemmer og 
beboere på Furuset har vært med i ulike 
prosesser knyttet til dette arbeidet. 
Dette har skapt mange forventinger 
i våre omgivelser. Kunsten nå er å 
omsette ideer til handling, slik at 
forventningene som er skapt kan innfris.

Hundeliv på Furuset
Stadig flere hundeiere på Furuset takker 
Furuset Vel for støtte til å etablere 
hundefriområder som i Kulturparken 
om vinteren og helårs innhegning 
i Alnaparken. Med støtte for dette 
arbeidet både fra Alna Bydel og Furuset 
Vel vil Oslo få sitt første avgrensede 
friområde!  Og et bedre liv for både 
hundeeiere og hunder.

Lysvandring Alna
Også i år deltok Furuset Vel på 
lysvandring langs Alnaelva 18. september. 
Vi hadde stand og servering av varm 
solbærsaft og hjemmebakt kringle, samt 
visning av Furusetbilder. Svært mange var 
innom standen vår og vi krysser av for 
nok et svært vellykket arrangement.
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Furuset Vel deltok med egen stand på 
Furusetfestivalen i juni 2014. Vi serverte 
nystekte vafler 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 foreningen i 
lokalmiljøet. 

FN-dagen - markering på Furuset
Også i år ble FNdagen markert på 
Deichmanske bibliotek på Furuset. 
Tea Timearrangementet er en del 
av Bydel Alnas markering, og flere 
minoritetsmiljøer bosatt i vår bydel viser 
tradisjonelle klær, litteratur, mat og 
kunstformer. 

Den norske stuen ble i år tilrettelagt 
av Bibliotekets venneforening i 
samarbeid med Furuset Vel og 
Furusetambassadørene.  LivMette 

Gran og Heidi Mikkelsen sto for 
tilretteleggingen. Dagens fokus var 
menneskerettigheter definert av FN. I 
tillegg serverte vi kaffe, saft og vafler.

TV-aksjonen
TVaksjonen 2014 gikk til inntekt for 
Kirkens Nødhjelp. Innsamlingsaksjonen 
gikk av stabelen søndag 19.oktober. 
Furuset Vel deltok aktivt i forbered
elsene til innsamlingsaksjonen i 
komitéen på Furuset, som besto av 
Solgunn Bjørgsvik, Kari Opsjøn, Heidi 
Mikkelsen, Ronald Robertsen og Eva 
Rueslåtten. 

Furuset kirke stilte velvillig opp med 
lokaler også under årets TVaksjon. 
Under denne søndagens gudstjeneste 
var TVaksjonens budskap et 
hovedtema. Furuset fikk dekket sitt 
behov for bøssebærere til alle roder. 
Takk til alle som deltok i aksjonen og 
bidro til en vellykket innsamling.

Lokalt samarbeid  
og arrangementer

Arrangementer

Musikk, mat og moro  
for hele familien 30. og 31. mai

DAVIDO

4FREESTYLE

BLOKKparty

ANSIKTS- 
MALING

AFRISAH

LEKER

UNNI  
WILHELMSEN

DON  
MARTIN

BAK- 
ROMMET

LØVE-
DANS

IFFIT QURESHIS

HUMANS OF  
FURUSET

CHILL‘N 
GRILL

ELENA
SPRÅK-

LØYPE

FAMILY REGGAE  
DISCO

ASHRAF SHARIF  
KHAN

Les mer på www.furusetfestivalen.no

GRATIS OG  
RUSFRITT!

GRATIS OG  
RUSFRITT!

COMBO
NATIONS

FURUSET IF 

100 ÅR 
UTSTILLING

FØLG OSS  
PÅ FACEBOOK:

facebook.com/
furusetfestivalen

OSLO-FILHARMONIEN 
KAMMERKVARTETT

LANG- OG 
KORTREIST 

MAT

TRYGVES 
HAGE

FESTIVAL- 

BIBLIOTEK

FURUSET  
KAMMERMUSIKK- 

FESTIVAL
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Arrangementer

Inga og Even Sveens minnefond
Minnefondet forvaltes av Furuset Vel, 
Akers Avis Groruddalen og Furuset 
Idretts forening, representert ved 
Hjalmar Kielland, Vidar H. Noreng og Eva 
Rueslåtten. 

Furuset Idrettsforening ble i 100års 
jubileumsåret i 2014 tildelt kr. 10.000, 
av fondet til blant annet «Historisk 
kveld» og diverse lokale arrangementer. 
Saldoen på minnefondet er ved 
utgangen av 2014 på kr 131.020,. I 2014 
var rentene på til sammen kr 3.792,.

Områdeløftet på Furuset har vært 
vellykket – en kort oppsummering
En bredt sammensatt prosjektgruppe 
har deltatt i arbeidet. Furuset Vel har 
vært representert i prosjektgruppen 
med tidligere leder Eva Rueslåtten.  
Vidar Noreng har også deltatt i 
prosjektgruppen. 

Styret har valgt å gi arbeidet 
med Områdeløft Furuset en bred 
presentasjon, ut over Furuset Vels 
innsats, for å synliggjøre noen av de 
resultater vi i fellesskap har oppnådd 
og den betydningen vi mener 
satsingen har hatt for området. 6 år 
med områdeløft har gjort det mulig 
å få realisert drømmer om utvikling 
av samarbeidsforum, møteplasser, 
festivaler, samt små og store utbygginger 

av idrettsanlegg. Groruddalssatsingen 
har både økonomisk og faglig gitt 
muligheter til å jobbe forebyggende lokalt. 
Det opplever vi at vi har lykkes med. Vi har 
knyttet sterkere bånd til borettslagene og 
bygget allianser med samarbeidspartnere 
i lokalmiljøet og i bydelen, på tvers av 
alder, grupper og etnisitet. 

Furusetheimen er fullstendig rehabilitert 
og pusset opp gjennom blant annet 
midler fra Groruddalssatsingen. 
Lokale samarbeidsnettverk har vokst 
fram gjennom Ruskenaksjoner vår 
og høst, der våre egne medlemmer 
deltar sammen med Furuset menighet, 
diverse trossamfunn og dagens ungdom 
på Furuset. Bosammenprosjekt, 
der 11 borettslag bidrar til tryggere 
boområder og bedre relasjoner 
mellom styre, beboere og særgrupper. 
Ildsjeler fra forskjellige foreninger 
og lag møtes og trår til ved ulike 
samarbeidsarrangementer. 

Det er en aktiv framsnakking av 
Furuset som sted. BoVel som består 
av representanter fra styrene i 
borettslagene og Furuset Vel møtes 
og diskuterer felles oppgaver og 
utfordringer. De er etablert som en 
permanent forening som arbeider aktivt 
for å bidra til å utvikle Furuset positivt, 
gjennom å uttale seg og være aktive 
deltakere i lokalmiljøet.
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Vi har fått realisert Furuset kulturpark 
ved Furuset kirke, fått lys på gangveier, 
istandsetting og asfaltering av sentrale 
gangveier, nye turveier og stier i Alna
parken. Det har blitt bedret skjøtsel av 
både borettslagenes og det offentliges 
arealer.  Mange av borettslagene er 
rehabilitert og framstår som en svært 
synlig forbedring i miljøet. Den gamle 
Furuset skole er rehabilitert, med en 
permanent utstilling av historiske bilder. 
Verdensparken er ferdigstilt og åpnet for 
aktiviteter. Gangbru over Strømsveien 
er på plass og Furuset Aktivitetspark 
(«Sletta») er ferdigstilt. 
 
Satsingen på Alnaskolen har gitt 
frivilligheten et positivt løft. Over 130 
ungdommer har i sin egen fritid fått 
opplæring som ledere blant annet 
innenfor ulike former for frivillig arbeid. 
I en bydel der befolkningen kommer fra 
nærmere 150 opprinnelsesland er det å 
ha synlige og gode unge rollemodeller 
særdeles viktig. De er blant annet 
med som dommere, trenere og ledere 
i Furuset Allidrett IF og i aktiviteter 
som Furusetfestivalen, lysvandring 
langs Alnaelva, konserter, Kom deg ut
dager og Sommercamp m.m. De har 
vært med på planleggingen av Furuset 
Aktivitetspark, samt Parkourdelen av 
Verdensparken. Ikke minst har de vært 
med som referansegruppe for den store 
FutureBuiltkonkurransen om utvikling 
av Furuset – fra Senter til Sentrum.

Furuset Forum har på dagtid utviklet 
seg til å bli en populær møtearena for 
barnehager og skoler, pensjonister og 
mennesker fra ulike etniske miljøer. 

Det statlige og kommunale samarbeidet 
omkring Groruddalssatsingen har gitt  
økonomiske rammer og faglige mulig
heter for et offensivt forebyggende 
barne og ungdomsarbeid og ulike 
former for lokalmiljøarbeid på Furuset.  
Parallelt med dette har bydels admini
stra sjonen og våre politikere over tid 
bygget opp Oslos beste fritidsarenaer, 
der de ulike offentlige og frivillig drevne 
tiltakene har et tett samarbeid og 

Arrangementer

utfyller hverandre.  Vi har gjennom 
områdeløftet lært hverandre å kjenne 
og dra nytte av hverandres nettverk, 
kompetanse og erfaring. De fleste 
har innsett at et tett og formalisert 
samarbeid i stadig utvikling er nød
vendig. ”Ingen blir norgesmestere i 
forebyggende arbeid alene”.

Furuset Vel takker Bydel Alna og 
Groruddalssatsingen for viktige 
finansielle bidrag og et godt samarbeid 
i året som har gått. Vi har samlet 
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 organisa
sjoner 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 
stort engasjement og god dekning 
av lokalt stoff som er viktig for våre 
medlemmer og beboerne på Furuset. 

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

ABON til 2007
Årsabonnementet koster 510,-.  
Eller ring tlf. 22 91 88 20.



13

Filmklubb

Sjuer’n Filmklubb på Furusetheimen
Kinodriften kom tidlig til Furuset
heimen. Allerede i 1928 ble det søkt 
konsesjon og etter noen litt famlende 
forsøk i starten var kinodriften i sving 
på midten av 30tallet. Svært mange 
Furusetbeboere har minner om «kino’n» 
fra sin barndoms og ungdomstid.

I 2014 har Sjuer’n på Vellet vist filmer 
på mandager. Årets filmer har vært: 
Ordinary People, Brassed Off,  Jean de 
Florette  Kilden i Provence – i to deler, 
Trost i Taklampa i anledning Prøysenåret 
og Hockeyfeber. I anledning Hockeyfeber 
var vi så heldige å få Oddvar Bull Tuhus, 
Furusetpatriot, tidligere hockeyspiller 
i Furuset og ikke minst regissør av 
Hockeyfeber til å si litt om filmen før vi 
“snurret” den. En stor takk til Oddvar for 
dette. Besøket i Filmklubben har vært 
bra. Det blir sendt ut nyhetsbrev med 
informasjon før hver visning.
Er du interessert i vellets filmtilbud? 

Rock&Ballader
og 7 e̓rn Filmklubb

Send en epost til Bjørn Kristiansen, 
bjokri21@online.no om du ønsker å 
motta melding om framvisning for 2014.

ROCK&BALLADER 
Årets Rock&Ballader gikk av stabelen 
13.04.13. Arrangementet ble 
svært vellykket med fullsatt velsal. 
Storpubkonseptet med allsang, quiz og 
dans er populært. Det svinger fremdeles 
av musikken fra de glade 60 og 70åra! 
Velmedlemmer og venner av kulturhuset 
Furusetheimen koste seg nok en gang. 
Stor takk til Roy, Bjørn, Vidar og resten 
av arrangementskomiteen.

Vi ønsker å prioritere velmedlemmer og 
venner av kulturhuset Furusetheimen, 
så hvis dette er noe for deg – send din 
epostadresse til vnoreng@online.no  
så kommer du på epostlisten.
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Regnskap

Inntekter 2014 2013 
Kontingenter 42 800,00 42 451,00  
Leieinntekter  377 885,00 278 950,00
Bidrag fra SuperRusken 2 000,00 0,00
Overskudd fra Velfester/matfestival 5 083,00 4 802,00
Andre inntekter 3 000,00 4 976,00
Renteinntekter 4 214,10 2 722,73
Gaver/tilskudd 25 000,00 70 000,00
MOMSkompensasjon 24 239,00 21 082,00
Gjensidige, kundeutbytte 5 342,00 2 717,00 
Sum inntekter 489 563,10 427 700,73 

Kostnader 2014 2013 
Skatter og kommunale avgifter 47 499,87 45 578,00
Forsikringer 35 149,00 35 815,00
Elektrisk strøm 52 580,28 56 823,00
Vedlikehold bygning 21 034,60 8 593,50
Renhold 66 680,60 57 528,12
Strøsand/snøbrøyting ved velhuset 3 875,00 10 367,00
Containerleie/Ruskenutgifter 2 240,50 2 233,75
Kontingenter andre foreninger 3 455,00 2 955,00
Heisog brannkontroll/reparasjon 6 815,00 0,00
Annonser 8 062,00 14 192,00
Innkjøp innbo mv. 73 919,00 15 791,00
Betalingsgebyrer 1 430,50 1 399,00
Kontingent BoVel 3 500,00 3 500,00
Telenor  internett 6 150,92 6 033,75
Andre driftsutgifter 45 444,98 54 657,50 
Sum kostnader 377 837,25 433 988,60 
Nedskriving anleggskostnader 20 000,00 20 000,00 
Resultat 91 725,85 -26 287,87 
Sum 489 563,10 427 700,73 

Hovedregnskap
Budsjett 2015

43 000
350 000

3 000
4 000
2 000

10 000
3 000

24 000
5 500

444 500

Budsjett 2015
60 000
37 000
70 000
30 000
70 000

5 000
4 000
3 500
7 000
9 000

50 000
1 500

50 000
6 200
3 500

406 700
20 000
17 800 

444 500
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Regnskap

Balanse  31.12.14 31.12.13 
Eiendeler
Anleggsmidler   
Furusetheimen 577 878,94  
Nedskriving 2014 20 000,00 557 878,94 577 878,94 

Omløpsmidler
Forskuddsbetalt forsikring  18 435,00 16 714,00
DnB driftskonto  36 125,76 80 100,75
DnB sparekonto  312 899,39 158 889,24
Depositumkonto  12 925,69 0,00
Kasse  649,60 805,60 
Sum omløpsmidler  381 035,44 256 509,59 
Sum eiendeler  938 914,38 834 388,53 

Egenkapital og gjeld    
Egenkapital
Kapital pr.01.01.2014 834 388,53  
Årets resultat 91 725,85 926 114,38 834 388,53 
   
Gjeld	 	 	
Depositum Espen Syversen  12 800,00 0,00 
Sum gjeld og egenkapital  938 914,38 834 388,53 

  Oslo, 31. januar 2015
  Revidert:

 Inger Anne Hagberg Per Halvorsen Harald Lindvik
 (Revisor) (Revisor) (kasserer)

Balanse
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Regnskap

Resultatregnskap  2014 2013 
Inntekter
Renter  3 792,00 4 001,00 
Sum inntekter  3 792,00 4 001,00 

Utgifter
Omkostninger  60,00 0,00
Utbetaling fra fondet  10 000,00 0,00
Sum kostnader  10 060,00 0,00 
Resultat  6 268,00 4 001,00 
Sum  3 792,00 4 001,00 

Balanse  2014 2013 
Eiendeler
Omløpsmidler
Bank 9005.05.58850  124 752,10 131 020,10 
Sum eiendeler  124 752,10 131 020,10 

Gjeld og egenkapital  2014 2013 
Gjeld  0,00 0,00 
Sum gjeld  0,00 0,00 

Egenkapital
Kapital pr. 1.1.2014 131 020,10
Årets resultat 6 268,00 124 752,10 131 020,10 
Sum gjeld og egenkapital  124 752,10 131 020,10 

  Oslo, 31. januar 2015
  Revidert:

 Hjalmar Kielland Vidar H. Noreng Eva Rueslåtten

Inga og Even Sveens Minnefond


