
Til medlemmer i Furuset Vel
Innkalling til Årsmøte og medlemsmøte i Furuset Vel, 
tirsdag 13. mars 2018 kl. 18.30 på Furusetheimen.

Årsmøte

Dagsorden
1. Valg av dirigent
2. Valg av medlemmer 
 til å undertegne protokollen
3. Årsberetning for 2017 (vedlegg)
4. Regnskap for 2017 (vedlegg)
5. Kontingent for 2018
 Styret foreslår uendret  
 kontingent for 2018, 
 kr 250,- og kr. 150,-  
 (for pensjonister)
6. Budsjett for 2018 (vedlegg)
7. Lovbestemte valg

Medlemsmøte

Kaffe og kaker vil bli  
servert under møtet.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen  
Styret i Furuset Vel

Innkalling til Årsmøte- 
og medlemsmøte i Furuset Vel

Kaos på veiene på Furuset!
Lite hjelp å få fra Oslo kommune, 
Bymiljøetaten.

Husk quiz!  
1. mandagen i måneden kl. 1900  
på Furusetheimen. Ta med naboer  
og venner. Alle er velkomne!

Årsmøte
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Årsmøtet 2017
Tema på medlemsmøtet før 
årsmøtet i fjor var: Område-
reguleringsplanen for Furuset. 

Sjefsarkitekt Gerrit Heinz Mose bach,  
i Plan- og bygningsetaten, 
Oslo kommune orienterte 
om den vedtatte område-
reguleringsplanen. Noe av 
hensikten med denne er å 
utvikle klimaeffektive boområder 
med gode energiløsninger og 
fortette rundt T-banestasjonen 
med boliger, butikker og 
serviceinstitusjoner på gateplan.
 
En ny gateforbindelse, Bygata, 
skal utgjøre byrommet i øst-
vestgående retning fra Furuset 

Aktivitetspark til Granstangen. 
Et parkdrag i nord-sørgående 
retning, Østmarkallmenningen,  
et blågrønt byrom fra Østmarka  
til Fossumbekken. Trygve Lies 
plass der de to byrommene 
skal møtes, vil utgjøre hjertet  
i planen.

Antall medlemmer pr. 31.12.17
Furuset Vel hadde ved årsskiftet 
192 medlemmer, herav 7 æres-
medlemmer. Tre borettslag/
sameier er kollektivt tilsluttet.  
Det har i alt vært avholdt  
ti styremøter i 2017.

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

Alnaelvas venner og Groruddalen 
Miljøforum. Furuset Vel er repre-
sentert i styret for sistnevnte 
forening ved Eva Rueslåtten. 

Videre er vi tilknyttet Oslo Vel- 
 forbund, tidligere “Kontakt-
utvalget for velforeninger i Oslo”. 

Økonomien
Økonomien i Furuset Vel er sunn. 
Utleie av Velhuset sammen med 
medlemskontingenten utgjør 
basisen i vellets økonomi og vi 
registrerte også i 2017 en økning i 
leieinntektene. Dette skyldes god 
utleie av hovedsalen, men også 
kontrakter med faste leietakere i 
leiligheten og musikkrommet. 

Furuset Vels virksomhet
i 2017

Styret i Furuset Vel, fra venstre:  
Erik Hansen, Anne Cathrine Reppen, 
Jon Ruder, Sir Fedje og Vidar Noreng. 
Solveig Hammershaug  
og Linda Rønold var ikke tilstede  
da bildet ble tatt.

Sammendrag
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Viktige bidrag er også bingo-
inntekter, kompensasjon for 
merverdiavgift og frivillighets-
midler fra Bydel Alna.

Medlemsmøter 
«Ønsker du flere ladestasjoner for 
elbil eller hybrid der du bor? Dette 
var temaet på informasjonsmøtet 
9. mars 2017. Petter Haugneland 
i Elbilforeningen innledet 
om elbilutviklingen og hvilke 
utfordringer borettslag og andre 
har med nye ladeanlegg. 

Haugneland pekte spesielt på 
utfordringene rundt manglende 
strømkapasitet i garasjeanleggene, 
at mange borettslag setter forbud 
mot lading av elbiler av frykt for 
brann, og at derfor flere beboere 
selger elbilene sine etter at det er 
kommet forbud mot lading. 

Linda Rønold informerte 
om støtteordninger fra Oslo 
Kommune og vi fikk også besøk 
fra Arild Rebeng fra Nylænde 
Borettslag på Lambertseter som 
fortalte om deres erfaringer. 

Furusetheimen 
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. 
Det sittende husstyret består av 
Anne Cathrine Reppen, Siri Fedje 
og Erik Hansen.

Det har i 2017 vært stor aktivitet 
med å oppgradere Furuset Vel 
innvendig. Et modernisert, mer 
innbydende og praktisk lokale 
vil muliggjøre utleie også til 
arrangementer som vi i dag ikke 
har mye av, som minnestunder, 
bryllup, feiring av runde år med 
mer. Dette er også aktiviteter som 
Solglimt leverer mat til.

I 2017 har vi fått et nytt og 
moderne kjølerom på kjøkkenet 
og tilbakemeldingene fra 
leietakerne er at dette er en 
kjærkommen investering. Vi 
hadde tidligere to kjøleskap,  
men de var uegnet til oppbevaring 
av blant annet kaker og større 
mengder øl og mineralvann.  
To nye skap med dekketøy er også 
anskaffet.

Vi har også fått på plass inn-
vendige persienner som fungerer 
fint og hindrer innsyn i mørke-
tiden og lys når det vises film. 
Persiennene erstatter de gamle 
gardinene og gir lokalet er visuelt 
løft.

I 2018 er ambisjonen å male 
lokalet innvendig, fikse taket 
på kjøkkenet, få på plass en 
nøkkelboks med kodelås utvendig 
til leietakerne og vurdere 
utskifting av de delvis slitte, tunge 
og gamle bordene. Nye stoler 
vurderes også innkjøpt. I tillegg 
har vi fått pålegg om å utbedre 
og oppgradere det elektriske 
anlegget.

Styret anser det som viktig at vi nå, 
etter at de store investeringene og 
oppgraderingene er gjennomført, 
tar det siste steget opp mot en 
høyere standard. Utvendig er 
dette gjennomført. Nå er det tid 
for å bedre den indre standarden. 

Vi ønsker med dette ikke å 
ekskludere noen av dagens 
utleiesegmenter, men å gjøre 
oss attraktive overfor nye 
brukergrupper. Vi er fortsatt et 
utleielokale for alle Furusets 
beboere.

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

Det var ingen som ønsket å stille  
til valg som leder på årsmøtet  
i 2017. 

Styret fikk tilslutning av årsmøtet 
til at det konstituerer seg selv. 
Styret har derfor i 2017 hatt en 
kollektiv ledelse, bestående av  
Jon Ruder og Vidar Noreng.  
Jon Ruder står formelt oppført 
som leder av Furuset Vel  
i Brønnøysundregisteret.  
 
Ansvaret for møteinnkalling  
og møteledelse har vært fordelt 
mellom Vidar og Jon.

 

Styret
Ledelse Vidar Noreng 
 og Jon Ruder
Kasserer Solveig 
 Hammershaug
Medlem Linda Rønold
Medlem Anne Cathrine  
 Reppen
Medlem Erik Hansen
Medlem Siri Fedje

Valgkomiteen
Medlem Ingolf Yksenøy
Medlem Vibeke Bjørneskaret

Revisorer Harald Lindvik 
 og Per Halvorsen

Styret 2017

Sammendrag
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Det har ikke vært behov for ytre 
vedlikehold av Furusetheimen i 2017.

Utleie av Furusetheimen 
Utleien av Furusetheimen har vært god 
også i 2017. Leietakeren i andre etasje 
flyttet ut våren 2016.  Kontrakt med 
ny leietaker, Målfrid Olsen, ble tegnet 
1.7.2016 og hun bor der fortsatt. Lokalet 
i kjelleren er leid ut på fast basis som 
musikkstudio.

Østerdølenes musikkorps med 50 
musikanter leier velsalen en dag  
i uken og til diverse arrangementer.  
I helgene er velsalen mye brukt – både 
av medlemmer og andre.

I 2016 arbeidet styret i Furuset Vel med 
å finne en aktør som kunne påta seg 
utleien av Furusetheimen.  Utleien av 
Furusetheimen ble satt bort til Solglimt 
fra 1.1.2017. 

Solglimt har overtatt alt det praktiske 
rundt den regulære utleien av 
Furusetheimen. Furusetheimen skal 
fortsatt brukes som et velhus, det vil 
si som det faste forsamlingslokalet til 
Furuset Vel, i tillegg til at lokalet leies ut.

Bakgrunnen for inngåelsen av avtalen 
er å sikre en stabil og profesjonell drift 
av Furuset Vel. Utleievirksomheten ble 

drevet av velets styremedlemmer, men 
det ble stadig tydeligere at dette ikke var 
en bærekraftig modell. 
Styret mener at vi har funnet en god 
løsning og har brukt det første året på 
å få ting til å gå seg til. Solglimt driver 
også Vardeheim på Høybråten og har 
lang erfaring i bransjen - og et godt 
omdømme. Furuset Vel får samtidig 
frigjort ressurser til å engasjere seg enda 
sterkere i aktuelle saker i området.

NB! Furuset Vel mottar fortsatt  
en del henvendelser om leie på vår 
epostadresse: 
furusetvel@furusetvel.no

Vi minner igjen om at alle 
leiehenvendelser skal skje til Solglimts 
nummer 22 37 90 09 eller  
post@solglimt.no. 

Avtalen innebærer at alle leietagere 
må forholde seg til Solglimt Catering 
for bestilling av mat ved behov for 
servering. Det er ikke tillatt å benytte 
seg av andre cateringselskaper. Solglimt 
utviser imidlertid fleksibilitet overfor 
leietakere med spesielle matbehov de 
ikke selv leverer– som for eksempel 
spesielle, etniske menyer. Solglimt har 
etablert en rabattordning på catering for 
Velets medlemmer.

Furusetungdommen 
trår til på 
Ruskenaksjonen!
Foto: Akers Avis 
Groruddalen.

Sammendrag
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Dugnader og Ruskenaksjoner
Furuset Vel stilte med mannskap under 
årets Ruskenaksjonen, som var et 
bredt samarbeid mellom Bydel Alna, 
borettslagene, Furuset Idrettsforening, 
Alnaskolen for unge ledere, ungdommer 
fra FUBIAK (Furuset bibliotek og 
aktivitetshus), Furuset menighet og 
Ahmadiyyamenigheten.

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. På Furuset Forum 
var det som vanlig godt oppmøte, med 
et flertall av yngre søppelplukkere, i 
alt ca. 80 personer med tilknytning til 
ungdomsaktivitetene på Furuset og i 
Furuset Idrettsforening.

En stor takk til alle som har deltatt aktivt 
i innsatsen for å rydde i nærmiljøet 
under årets Ruskenaksjon.

Brunsnegleaksjon
Som nevnt i fjorårets rapport, gjennom-
førte Furuset Vel og Furuset Hagelag  
en brunsnegleaksjon i mai/juni 2016.  
Vi delte ut sneglegiften Ferromol  
i 50 grams pakninger som en start på 
aksjonen. Aksjonsgruppa bestemte 
seg for å bruke Nemaslug i det videre 
arbeidet. 

Etter iherdig innsats fra frivillige 
medhjelpere, kunne 70-80 husstander 
hente sneglegiften for å legge den 
ut i nærområdet og i sine hager. 
Brunsnegleaksjonen i 2016 må betraktes 
som vellykket. Været var litt for fint 
(med tørt og fint vær.) Det burde ha 
vært fuktig vær. 

I 2017 var det betraktelig mindre 
snegler, og vi er spente på hvordan 
denne sommeren blir.  Et annet moment 
som fulgte med, var at aksjonen førte 
til oppmerksomhet fra beboerne, slik 
at mange flere nå er oppmerksom på 
problemet med brunsneglen. Styret  

i hagelaget vil vurdere en ny aksjon,  
men vil vente for å se hvordan det 
utvikler seg til sommeren.

Quiz på Furusetheimen
Høsten 2016 ble det igangsatt Quiz-
kvelder på Furusetheimen. Vi har 
også i hele 2017 arrangert quiz med 
varierte spørsmål for enhver smak. 
Quizen er gratis, med enkel servering 
og arrangeres den første mandagen i 
måneden. Arrangementet har et greit 
besøk og vi informerer om quizkveldene 
via vår Facebook-side og noen ganger  
i Akers avis. Stor takk til Linda Rønold 
som har dratt det hele i gang. 

Furuset Vel har sin egen Facebook-side. 

Filmklubben ”Sjuer’n” i 2017
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. 

Foreldrerådets Arbeidsutvalg ved 
Furuset Skole (FAU) lånte lokalene to 
ganger i 2017 og arrangerte barnekino. 
Tiltaket må anses som vellykket og 
det er også avtalt filmvisninger i 2018. 
Furuset Vel synes det er svært hyggelig 
å kunne bidra til kinovisning også for de 
aller yngste. Tiltaket er også viktig for å 
vise at vi og lokalet finnes i nærmiljøet. 

Vi hadde i noen sesonger filmvisning for 
voksne på Sjuer’n. Dette tilbudet har nå 
«tatt en pause» Hvis noen av klubbens 
medlemmer kan tenke seg å etablere 
filmklubb eller benytte lokalene til andre 
arrangementer, er det bare å ta kontakt 
med styret.

Husk quiz !  
1. mandagen  
i måneden kl. 1900  
på Furusetheimen.
Ta med naboer og 
venner. Alle  
er velkomne!

Sammendrag
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Parkeringsproblemer / 
trafikksituasjonen på Furuset
Styret i Furuset Vel har i flere å tatt opp 
problemet med stadig økende parkering 
på begge sider av veiene i vår område. 
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. I vinter har 
det vært kaos!
 
Styret i Furuset Vel oppnevnte i 2016 en 
trafikkomite. Hovedkonklusjonen er at det 
er mange forhold med uheldig opptreden i 
trafikken og ved parkering som skaper stor 
irritasjon og problemer for folk som bor og 
ferdes i vårt nærmiljø.

Furuset Vels medlemmer ble bedt om å 
sende sine erfaringer og historier skriftlig til 
komiteleder, Christian Boe Astrup på epost 
mail@cbastrup.com. 

Trafikkomiteen har registrert og fulgt dette 
systematisk opp både i 2016 og 2017. De 
nedslående resultatene ble videreformidlet 
og påpekt flere ganger i brevs form overfor 
Oslo kommune, Bymiljøetaten med kopi 
til Bydel Alna. Dette gjaldt både mulige 
lovbrudd og generell uaktsomhet/mangel 
på hensyn.

Først senhøstes 2017 lyktes det oss (etter 
mange purringer) å få kontakt med Oslo 
kommune, Bymiljøetaten, slik at vi kunne 
få til en felles befaring i området. Denne 
foregikk 15. januar 2018. Bymiljøetaten 
var godt representert sammen med 
Bydelsutvalgets leder, Knut Røli og 
Monique Nyberget Hiller, leder av Miljø- og 
byutviklingskomiteen i Bydel Alna. Disse 
deltok sammen med deler av styret og 
trafikkomiteen i Furuset Vel.

Vi åpnet med å inspisere hjørnet der Søren 
Bullsvei passerer Furuset forum, og hvor 
det etter vår oppfatning er ønskelig med et 

Saker der vellet er  
engasjert
Bilde over: 
Trygve Lies plass,  
slik kan den bli.

Saker
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ekstra gangfelt. Spor i veibanen indikerte 
klart og tydelig hvor dette gangfeltet bør 
legges, ettersom mange fotgjengere krysser 
veibanen der det er mest hensiktsmessig og 
effektivt, og ikke der selve gangfeltet ligger. 

Vi besiktiget parkeringsområdet utenfor 
Furuset Forum, der det forekommer 
hyppige feilparkeringer. Dette skyldes 
etter vår oppfatning en skilting som ikke 
er tilstrekkelig hensiktsmessig, og som kan 
misforståes. 

Vi fulgte Søren Bullsvei ned til gangveien 
som forbinder Søren Bullsvei i øst, ved 
Furuset senter, med Jerikoveien i vest. 
Dette veiløpet er merket som gang- og 
sykkelvei. Det trafikkeres av mange 
«myke» trafikanter, ikke minst på grunn av 
umiddelbar nærhet til Furusethjemmet og 
Furustien barnehage. 

Veiløpet går under navnet «Trimmen». Slik 
det er i dag, er denne gang- og sykkelveien 
en fristende forbindelse mellom østre 
og vestre Furuset. Alternativet dersom 
man skal tilbakelegge denne forbindelsen 
per bil, er å krysse E6 to ganger og å 
tilbakelegge selve distansen – i luftlinje 
– langs Karihaugveien på sørsiden av E6. 
Dette representerer en betydelig omvei, noe 
som altså frister mange bilister til å forsere 
Trimmen, som er fullt kjørbar, men smal. De 
som lider overlast, er de myke trafikantene. 

Styret i Furuset Vel er av den oppfatning at 
man enten må utvide Trimmen til å bli en 
fullverdig bilvei med fortau og sykkelbane. 
Dette vil komme i konflikt med bl.a. 
Furustien barnehage. Et annet alternativ er 
å sette opp en fysisk sperre som forhindrer 
gjennomgående biltrafikk, men som 
tillater kjøring til og fra eiendommene, 
samt fotgjengere, syklister, barnevogner, 
rullatorer, rullestoler og annen ikke-
motorisert ferdsel.  Vårt forslag innebærer 
at det settes opp en sperre/bom like ved 
porten til Furustien barnehage. 

Vi gikk langs Jerikoveien via Furuset skole 
og ned i Lønneveien – en såkalt «velvei» 
der tomteeierne langs veien selv eier hver 
sin parsell, og i prinsippet har ansvaret for å 
holde denne åpen for ferdsel. Lønneveiens 
forfatning er per i dag slik at den tjener 
som en god indikasjon på at tiden har løpt 
fra denne ordningen, og den solidariske 
dugnadsånd ordningen var uttrykk for. 
Dersom intet gjøres med Lønneveien, er det 
bare et spørsmål om tid før veiens forfatning 
utgjør en trussel mot trafikksikkerheten. 

Vi tok av fra Lønneveien og gikk noen 
meter langs Ulsholtveien før vi kom ut i 
Micheletveien. Micheletveiens nedre løp er 
gjenstand for det som etter alt å dømme er 
systematisk hensetting av biler som neppe 
er kjørbare, og som åpenbart står ubenyttet 
i lengre tid. Det finnes indikasjoner på at 
disse inngår i næringsvirksomhet, og at det 

Et 20-talls biler på 
Furuset har ikke vært 
flyttet på og har stått 
nedsnødd i hele vinter. 
Dette har vært til  
hinder for snømåking. 

Oslo kommune, 
Bymiljøetaten som 
ansvarlig etat har med 
få unntak ikke villet 
sette opp skilt om at 
snørydding skal finne 
sted. I Epost til styret  
i Furuset Vel meddeler 
de at disse veiene ikke 
har prioritet hva gjelder 
snørydding!

Saker



8

Sammendrag

altså er snakk om bruk av offentlige veier 
som oppbevaringsplass.  Bymiljøetaten 
er klar over problemet, og har med jevne 
mellomrom sørget for borttauing av biler 
uten skilt. Det nye nå er at bilene står der 
med skilt, men disse virker ikke umiddelbart 
troverdige, som når en utrangert varebil står 
hensatt og nedsnødd med et utenlandsk 
bilskilt. 

Forholdene er slik at hensatte biler (og 
traktorer) i dag representerer en synlig 
reduksjon av trafikal sikkerhet og forverring 
av forholdene både for biler og ikke-
motorisert ferdsel.

En effektiv kontroll av forholdene, samt 
tiltak som kan endre/forhindre denne 
praksis, vil etter alt å dømme være så 
krevende at man ikke med rimelighet kan 
forvente dette, gitt dagens ressurser i 
Bymiljøetaten.

Følgelig er det vår holdning at politiske 
myndigheter i bydel Alna bør ta initiativet 
til en diskusjon om beboerparkering, noe 
som vil medføre betydelige restriksjoner, 
men som også vil kunne virke preventivt på 
denne uheldige praksisen.  Folk i området 
bør få anledning til å vurdere om man 
ønsker å ta i bruk et såpass omfattende 
virkemiddel, og i tilfelle, i hvilke områder 
dette skal omfatte. 

Ved beboerparkering betaler beboerne  
som bor i området etter dagens satser  
kr. 3.000,- i året for å parkere på kommunal 
grunn, døgnet rundt. Bilister som ikke bor 
i området, må betale for parkeringen i 
samsvar med gjeldende timesatser. Elbilister 
slipper å betale.

Avslutningsvis sammenfattet vi befaringen 
i Furusetheimen, der det også ble skildret 
forhold i Kaiekroken, Grorudveien og 
Furuset Alle – alle forårsaket av uheldig 
parkering/ «langtidsparkering» i veikanten  
– til forhindring av alminnelig ferdsel. 

Det ble en klargjørende og løsningsorientert 
befaring som vi håper vil gi resultater. Per 
dato har vi ikke fått tilbakemelding fra 
Oslo kommune, Bymiljøetaten på våre 

forslag til tiltak, ut over at etatens folk har 
antydet at saken bør oversendes politikerne 
i Bydelsutvalget for videre vurdering/
behandling

Oppgradering av lekeplassen  
og tennisbanen i Grorudveien 95
Furuset Vel har i flere år hatt en opp-
gradering av lekeplassen og tennisbanen  
i Grorudveien 95 på ønskelista. Men det  
har skortet på økonomiske midler.

På eiendommen, som på lokalt folkemunne 
kalles Leker’n, ligger det i dag en tennisbane 
og slitne rester av det som har vært en 
lekeplass for barn. Anlegget ble tidligere 
ivrig benyttet av beboerne i området. 

I mange år lå det en barnepark her, og 
da ble lekeapparater vedlikeholdt av 
kommunen. I 2013 ble barneparken 
revet, og med det også det vesentlige av 
lekeapparater. Det som er igjen (en huske) 
er preget av tidens tann, og manglende 
vedlikehold. 

Tennisbanen har også vært et samlingssted 
og en trivselsfaktor i bomiljøet. Denne 
har vært holdt ved like av ildsjeler, men 
også dette har blitt vanskelig etter at 
vanntilførselen til eiendommen forsvant 
da barneparken ble revet. Banen er en 
tradisjonell grusbane, og vedlikehold er 
vanskelig uten vann, og den fremstår nå 
som litt gjengrodd. Imidlertid vil banen 
kunne rehabiliteres og vedlikeholdes med 
enkle midler på dugnadsbasis dersom vi fikk 
etablert en vannkran. 

Med tilgang til vann i tilknytning til banen, 
vil også lekeplassen kunne islegges og 
benyttes som skøytebane om vinteren, slik 
den ble før vannet forsvant. I tillegg ønsker 
beboerne i området enkle lekeapparater, 
særlig for de minste barna, gjerne sand-
kasse, og en mer moderne huske. 

Med dette som bakgrunnsteppe har Hege 
Ajer Petterson på vegne av Furuset Vel søkt 
Oslo kommune om Bomiljøstilskuddsmidler 
og OBOS om lekeplassmidler. 
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Sammendrag

I dag står Leker’n nærmest
ubrukt. Det gamle parktante-
huset står til nedfalls. Gjerdene
er rustne. De vakre syrinbus-
kene er ikke lenger vakre.
Ugresset har spredd seg langt ut
på grusbanen. Grøntanlegget
klippes og stelles sjeldnere og
sjeldnere fra år til år. 

Det verste er at lyden fra lekende
barn og unge nesten er forsvunnet.
Bare på tennisbanen høres det latter
om sommeren og da fra Old-boys-
gutta til Furuset Tennis IF,  som på
en utmerket måte holder den røde
grusbanen i hevd og trives godt med
at servene ikke lenger er så harde
som de engang var. 

Opprinnelig lagringsplass
I 1873 hadde Christiania Poudret-
fabrik med Cæsar Emil Ramel
Michelet som bestyrer og en av
eierne kjøpt gårdene Ulsholt og
Nedre Furuset. På denne måten
sikret firmaet seg et stort areal nær
jernbane og dyrkbar mark til korn
og høy. I 1874 etablerte Michelet
Ulsholt Poudrettopplag ved Grorud
Jernbanestasjon.

Nede i Grorudveien på dagens
lekeplass hadde Michelet en stor
låve, der det ble oppbevart høy. 

I 1912 solgte dødsboet etter
Michelet gårdene Ulsholt og Nedre

Furuset til en av datidens store
kjendiser, konsul Anthon B. Nilsen,
alias forfatteren Elias Kræmmer.
Han hogde ned mye av skogen som
sto langs Micheletveien. Låven i
Grorudveien 95 benyttet han til opp-
samlingsplass for bark.  

I 1915 begynte demonteringen av
barkelåven, som noen år senere ble
satt opp på Nedre Furuset gård langs
Micheletveien og som i dag i 2012
fungerer som lager, eid av Per
Klemetsrud.

I forbindelse med utparsel-
leringen skjenket konsul Anton B.
Nilsen i 1916 eiendommen, et areal
på ca. 3 mål der barkelåven hadde
stått, til lekeplass og park for stedet,
mot at kommunen opparbeidet og
holdt den ved like. Oppgaven ble av
kommunen mottatt med takk, men
det tok sin tid med opparbeidelsen.

«Justis Plass»
I 1935 sto tennisbanen ferdig i
nydelige omgivelser. De store
publikumskampene sto også mellom
Bratz og Trygve Lie. Det var ikke
bare spillet som trakk folk – selv om
de begge vare habile med racketen.
De hadde også en replikkveksling
under hele spillet som var helt kos-
telig. «Så se på ballen da, mennes-
ke», sa Trygve Lie strengt forman-
ende. Han kunne det, han, både
spille og formane. Av og til spilte Lie
mot Karl Evang, som senere ble
helsedirektør, også han kjent for sine
kvikke og hardtslående replikker.

Hans gamle idrettsvenn Ole Rei-
stad sa allerede i ung alder til Trygve
Lie: «Deg må det bli noe stort av, du
som er så stor i kjeften». 

I 1935 var også Lie justisminister i
Nygaardsvolds regjering, og tennis-
banen fikk derfor tilnavnet «Justis
Plass». Disponent Bratz syntes nok
at det var litt surt at Lie stakk av med
mye av æren for tennisbanen, for
tross alt var det han som hadde skutt
inn mest penger i opparbeidelsen av
anlegget.

Leker’n 
Lekeplassen, eller Leker’n som den
ble kalt, ble allerede fra starten av i

1935 en fin tumleplass for barn og
unge – både sommer og vinter.  

Bitten Resell (født Arfeldt ) har
følgende minner: «Det var her jeg
lærte å stå på skøyter. Det begynte
med snabelskøyter med reimer. Så
arvet jeg skruskøyter som var spisset
på jernet under. Det var om å gjøre å
ta vare på nøkkelen. Vi lærte å gå
forlengs og baklengs og legge over
forover og bakover.  Etter hvert ble
det til 3-tall og 8-tall, og snurre rundt.
Da jeg var 9 år, fikk jeg skøyter med
støvler.  Bandyskøyter. Brune
Glommen.  De ble kjøpt så store at
jeg kunne bruke dem hele skøyte-
alderen. Jeg tror de kostet 25
kroner».

Allerede i 1948 dukket spørsmålet
opp om å etablere en barnepark på
lekeplassen. Men det fantes verken
hus eller avtrede. I 1950 begynte
Ingeborg Kjærnli, som var helse-
søster i området og leder av
barneparkkomiteen (de første årene
sammen med fru Gotaas, fru Rastad
og Arne Steen) å sette i gang bygg-
ingen av et uværsskur på leke-
plassen, noe hun hadde bred støtte i
befolkningen til. Barneparkvirk-
somheten var i gang.

Utdrag fra Vidar H. Norengs
artikkel i Groruddalen Historielags
årbok 2012 i forbindelse med
Furuset Vels 100-årsjubileum

Lekeplassen i Grorudveien 95 består, så vidt...

23Akers Avis GroruddalenFredag 20. september 2013

En gang full av liv, med
barnelatter og skrubbsår
med tilhørende gråt og
jamring. En og annen
knuffing mellom
jevngamle, men aller
mest et sted for lek og
moro for barna (og
voksne) i nabolaget på
gamle Furuset. Leke-
plassen i Grorudveien
95 har sett sine beste
dager, men nå skal
«Leker'n» igjen skinne
som den en gang gjorde.

ØYSTEIN KIELLAND

Det startet med en henvendelse
til velforeningen. To-barnsmamma
Stine Solbjør i Lerkeveien hadde
besøkt plassen mange ganger, men
ugresset vokste vilt, sanda i sand-
kassene var overgrodd av mose,
sittebenkene var ødelagte, gjerder
hullete, fotballbanen (nesten) helt
gjengrodd og parktante-huset
falleferdig. Spørsmålet lød: Hva
kan vi gjøre for å oppgradere
området slik at det igjen kan
benyttes av stedets stadig flere
barnefamilier?

Rask respons
Responsen lot ikke vente på seg, og
hele Furusets Vidar H. Noreng
engasjerte sitt nettverk innenfor
bydelsadministrasjonen og på
Furuset for øvrig. Representanter
fra bydelen, Bydelsrusken, velfor-
ening og beboere møttes til
befaring sist mandag, og det var
stor enighet om at det er viktig at
noe gjøres for å gjenskape liv og

røre på dette området som er så
samlende på tvers av generasjoner.

I dag er barnelatter og aktivitet
på plassen bare gode minner for
den voksne delen av Furuset-
beboerne. Her var det full fart både
sommer og vinter. Furuset
Ishockey har opp gjennom årene
fått nyte godt av talentene som har
blitt klekket ut på skøyteisen, det
samme har tennisgruppa som har
en flott bane her.

– I Grorudveien 95 var allting
bedre før, sier Vidar H. Noreng,
som selv tilbrakte mye tid med
kompiser her i yngre år.

Han synes det er på høy tid at
lekeplassen igjen fylles med liv, og
gleder seg til at barn og voksne får
tilbake samlingsplassen mellom
husene på gamle Furuset.

– Det er viktig med slike lommer
hvor man kan møtes. Det er nett-
opp blant annet dette som vil bidra
til at flere og flere barnefamilier
kan finne seg til rette på Furuset,
sier han.

Enkle tiltak
Under befaringen var man enige
om at det ikke skal så mye til for at
lekeplassen igjen kan fremstå som
innbydende. I første omgang ser
man for seg frisering av grønt-
områdene, nye benker og bord, ny
sand i sandkassa, oppgradering av
fotballbanen, noen nye leke-
apparater og generelt vedlikehold. 

I dette arbeidet er Bydelsrusken
sentral, og Elin Algermissen og
Terje Brønstad har allerede tenkt
ut flere tiltak som kan iverksettes
relativt raskt.

Programleder i Områdeløft
Furuset, Hanne Mari Sønstegaard,
ser verdien i området, og ønsker å

gå inn i prosjektet med det mål for
øyet at det skal bli en attraktiv leke-
plass for mange.

– Jeg gleder meg til å kunne
benytte området mer med barna,
og ser for meg at alle
barnefamiliene i området kan
møtes til lek og moro, sier Stine Sol-
bjør.

– Med en gutt på snart fem år og
ei jente på snart ett, kan vi benytte
oss både av de enkle aktivitetene
som lek i en fin sandkasse, så vel
som mer fartsfylte aktiviteter som
fotball og ishockey. Tennisbanen er
også fristende etter hvert, også for
oss voksne.

Parkhuset skal rives
Det gamle parkhuset har stått
ubrukt i mange år, noe det bærer
sterkt preg av. Nå er det bestemt av
ansvarshavende etat at det skal
rives, som mange andre liknende
parkhus i byen. Vidar H. Noreng
har tatt noen telefoner og funnet ut
at det er lite som kan gjøres for å
redde huset.

– Jeg hadde håpet at huset kunne
brukes til utleie i forbindelse med
for eksempel barnebursdager, men
slik huset fremstår i dag vil ikke det
være mulig. Litt synd at det skal
rives, men når det er så forfallent
som det er, vil det kanskje være til
det beste. Da frigjøres ihvertfall en
del plass som kan benyttes til blant
annet lekeapparater, sier Stine Sol-
bjør, som ser for seg pølser på
grillen med tilhørende ketchup-søl.

Mange vil huske tilbake til gode
barndomsår i nettopp denne
parken. Her var mange av
områdets barn på dagtid mens for-
eldrene var i arbeid. Og som vi kan
se på de gamle bildene fra den
gang: det var stor aktivitet blant
mange lekeapparater, disse er blitt
borte med årene. Nå håper man
altså på at nye lekeapparater skal
komme på plass, og at latteren og
gleden igjen skal fylle plassen.

BEFARING: Alle er enige. Her må det gjøres noe! Furuset-beboer Stine Solbjør (med Mie Oline på armen) tok
kontakt med Furuset Vel angående lekeplassen i Grorudveien 95. Det resulterte i en befaring sist mandag med
Vidar H. Noreng (Furuset Vel, f.v.), Halvor Voldstad (enhetsleder i Bydel Alna),  Terje Brønstad (Bydelsrusken),
Hanne Mari Sønstegaard (programleder i Områdeløft Furuset) og Elin Algermissen (Bydelsrusken).

Nytt liv til Leker’n

SANDKASSA: Her var det en
gang fullt av sand. Nå skal den
igjen fylles.

Lekende jenter på dumphuska
ca. 1950.

Mangt et Soria Moria-slott ble til i sandkassen.
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Furusets hundeeiere 
ønsker seg et 
permanent luftested.

Tankene om en oppgradering av leke-
plassene og tennisbanen falt i god smak og 
Furuset Vel har fått tilsagn om kr. 300.000,- 
fra Oslo kommune og midler til en «ny 
lekeplass» fra OBOS.

Eiendommen eies av Oslo kommune og 
forvaltes og vedlikeholdes av Bydel Alna. Bydel 
Alna har sagt ja til å være med i det videre 
arbeidet og vil sørge for at vanntilgangen koples 
opp igjen. I tillegg ønsker vi i løpet av våren 
å involvere velmedlemmer og de nærmeste 
naboene i utviklingen av lekeplassen.

Endelig skal det bli liv på «Leker`n» igjen.

Karihaugveien 22  
– omregulering til boligformål.
I juni 2015 ble det på vegne av Karihaugen 
Logistikkpark AS kunngjort detaljregulering 
av Karihaugveien 22 (i Bydel Stovner), 
der eiendommen ønskes omregulert fra 
forretning og industriformål til bebyggelse 
og anlegg - bolig, forretning og barnehage.

Styret i Furuset vel støttet Bydelsutvalget i 
Alna og påpekte at retningslinjer for støy  
i arealplanlegging en (T-1442) og retnings-
linjer for luftkvalitet (T-1520) må legges 
til grunn i det videre planarbeidet for å 
sikre tilfredsstillende bomiljø. Av hensyn til 
trafikksikkerhet og godt bomiljø, bør antall 
avkjørsler vurderes nøye. Dette synes de 
regulerende myndigheter å ha tatt noe 
hensyn til. 

I våre uttalelser var Furuset Vel opptatt av 
at det skulle bli en variert bebyggelse og at 
småhus / rekkehus ble passet inn.  Vi var 
skeptiske til for stor andel av utleieboliger. 
Dette er i svært liten grad blitt hensyn til 
i utbyggernes planer, som har som mål å 
sette i gang utbyggingen i november 2018.

JM Norge AS kjøpte i 2017 Karihaugveien  
22 av Karihaugen Logistikkpark AS.  
I boligprosjektet er det fortsatt planlagt 
totalt ca. 650 leiligheter. 

Det første byggeprosjektet på 150 leiligheter 
skal eies og driftes av Utleiebolig AS: (www.
utleieboligas.no). Planen er at disse skal stå 
ferdig i 2019. I følge eier skal dette være en 
blokkbebyggelse som også skal fungere som 
skjerming mot øst og syd på tomten.

Det skal etableres torg sentralt på tomten, 
felles forsamlingsareal ved torget, åtte 
avdelings barnehager og kafe og dagligvare. 

Veien i Granstangen skal heves, slik at 
stigningsforholdet blir bedre særlig for 
busser.

Zenith Living AS skal etablere et 
seniorboligkonsept, basert på utleie, 
utformet i samarbeid med Husbanken.  
I byggets 1. etasje planlegges felles-
funksjoner som ekstra gjesterom, daglig-
stue, kjøkken med servering, betjent 
resepsjon, trimrom m.v. 

Deler av planlagt 
bebyggelse på 
Karihaugveien 22

Saker
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De øvrige 400 leilighetene innenfor plan-
området tilrettelegges av JM for ordinært 
salg. Styret i Furuset Vel er skeptiske til at det 
her er muligheter for oppkjøpere å kjøpe flere 
leiligheter, for deretter fremleie dette videre. 
Dette har andre steder vist seg lite positivt i 
områder som trenger stabilitet for å utvikle 
gode bomiljøer med engasjerte beboere.

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten 
anbefaler ikke utbyggernes planforslag 
og har i 2018 fremmet et eget alternativ 
2, med blant annet større og bedre 
uteoppholdsarealer, mer variert bebyggelse 
og mer omfattende rekkefølgekrav.

Ulsholtveien 31
Stiftelsen Betanien, Oslo ferdigstilte i 
2017 sitt boligprosjekt i Ulsholveien 31 
med 35 leiligheter. Målet er at dette skal 
være et sted hvor unge mennesker kan få 
etablere sitt første bosted. De nye boligene 
oppfyller FutureBuilt-ambisjonene på klima, 
arkitektur og bymiljø.

I det opprinnelige hovedhuset, hvor 
Metodistkirkene i mange år drev barnehjem 
og barnehage, er det nå åtte totalrenoverte 
leiligheter. I første etasje er det fellesareal 
og kjøkken og kontorer. Det er også oppført 
to rekkehuslignede nybygg med til sammen 
27 leiligheter i tre forskjellige størrelser. 
Husleiene ligger fra 9 500 til 14 500 kroner  
i måneden. Dette oppleves som noe drøyt 
for ungdom i etableringsfasen.

Beboerne har en egen sykkelpaviljong med 
verksted og sykkelpool ved hovedinngangen.

Prosjektet har fått økonomisk støtte fra 
Innovasjon Norge, Sykkelprosjektet i Oslo 
kommune og fra Enova til eksisterende 
bygg. Ulsholtveien 31 har også fått 
støtte av Oslo kommune ved Klima og 
energiprogrammet til nesten halvparten av 
kostnadene av solcelleanlegget i prosjektet. 
Husbanken har gitt grunnlån til boligene.

Furuset Vel er positive til miljøprofilen på 
prosjektet, men er fortsatt skeptiske til 
parkeringssituasjon langs Ulsholtveien. 

Styret i Furuset Vel har for øvrig en god 
dialog med ledelsen i Stiftelsen Betanien.

Hundeliv på Furuset
Mange hundeiere på Furuset benytter  
det inngjerdede området i Kulturparken  
v/Furuset kirke til lufting av hunder. Dette 
har blitt et populært møtested både for 
hunder og hundeeiere – både sommer  
og vinter.

Styret håper på at en formalisert bruks-
avtale om dette med Oslo kommune, 
Bymiljøetaten vil kunne foreligge i 2018. 

Furuset Vel gratulerer 
Stiftelsen Betanien  
med nye utleieboliger.

Arrangementer
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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.

«FÅ LOKKET PÅ PLASS!» 
- en tverrpolitisk kampanje for fortgang  
i lokk over E6 ved Furuset 

Furuset er utpekt som et klimasmart 
forbildeprosjekt i Oslos byutvikling. Mye 
positivt er skjedd i vårt område, men et 
lokk over E6 vil spille en avgjørende rolle 
for det framtidige resultatet. 

Furuset må knyttes sammen med resten 
av bydel Alna og Marka. Et gap av en 
motorvei med støy og forurensning tett 
på bebyggelse er uakseptabelt. Å ikke 
sikre lokket vil være å gå fra oppgaven
halvgjort.

Områdeplan for Furuset ble vedtatt  
av Kommunal og moderniserings-
departementet i 2017. Planen inneholdt 
lokk over E6 ved Furuset. Men Statens 
vegvesen hadde fortsatt innsigelser  
til å gå videre med en detaljregulering  
av lokk. 

Et opprop, fra de politiske partiene  
og sentrale organisasjoner på Furuset, 
i bydel Alna og Groruddalen, med 
krav at det settes av midler for å få 
fortgang i detaljreguleringsplanene er 
nå oversendt Samferdselsministeren, 
Transport- og kommunikasjonskomiteen 
på Stortinget og Oslorepresentantene 
på Stortinget. Kopi av oppropet er også 
sendt til Oslo kommune v/byrådsleder, 
byråds- og bystyremedlemmer. Kravet 
er enkelt: - Bestill detaljregulering fra 
Statens vegvesen nå!

Lokalt samarbeid  
og arrangementer
Få fortgang på lokk over 
E-6! Oppropet signeres 
av representanter 
fra sentrale lokale 
organisasjoner.
Foto: Akers Avis 
Groruddalen.

Arrangementer
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Furuset bibliotek  
og aktivitetshus (FUBIAK)
har markert seg godt med høy, 
mang foldig aktivitet og godt besøk.  
Biblioteket har etablert seg godt i 
lokalmiljøet og ut over dette som en 
god møteplass og arena for læring og 
kulturformidling.

Sammen med det lokale 
organisasjonslivet i Bydelen har de nå 
utarbeidet en Brosjyre: Aktiv Fritid i 
Alna. Her finner man enkelt og greit 
en oversikt over fritidsaktivitetene på 
Furuset og Bydel Alna. 

Samlet gir frivillige organisasjoner 
og bydelens tjenester barn og unge 
muligheter til aktiviteter som bygger 
vennskap, fellesskap og god helse.  
Ofte helt gratis eller til en rimelig pris.

Informasjon og lenker til hver aktivitet 
finnes også i en oversikt på internett: 
www.oslo.kommune.no/fritid-alna

Lysvandring langs Alnaelva 
Lysvandringen gikk av stabelen 12. 
oktober 2017. Det er Alnaelvas Venner 
som er hovedarrangør i samarbeid med 
bydelene og en rekke frivillige lag og 
organisasjoner i Groruddalen og Gamle 
Oslo.  Det var svært mange deltakere på 
årets lysvandring og særlig lyssettingen 
langs ruta imponerte turgåerne. 

Samarbeidsforum for frivillighet
Samarbeidsforumet for frivillighet og for 
lokale organisasjoner er til for å koble 
sammen gode ideer og folk som jobber 
for et trygt, trivelig og aktivt nabolag. 
Forumet har hatt flere møter i 2017. 

Formålet er å samordne aktiviteter 
og arrangement i området vårt i 
løpet av året. Dette for å slippe at 
større arrangementer kolliderer med 
hverandre, og flere kan være med 
på å støtte opp om et eller flere 
arrangement.

Alle skal ikke samarbeide om alt,  
men alle kan samarbeide om noe.

Vi ønsker at nærmiljøet vårt skal bli til 
et enda bedre sted å bo - både for barn, 
ungdom, voksne og eldre. Det er viktig å 
samle alle gode krefter i lokalmiljøet på 
tvers av kjønn, alder, etnisk og kulturell 
bakgrunn, politisk og religiøs tilhørighet.
Det er Charlotte Sætre, som er 
frivillighetskoordinator i Bydel Alna og 
som har sitt tilholdssted på biblioteket/
Fubiak, som leder samarbeidsforumet

charlotte.satre@bal.oslo.kommune.no 
Tlf. 45464059. 

Furusetbeboere koser 
seg på Kom deg ut-
dagen!

Bydel Alnas Frivillighets-
koordinator Charlotte 
Sæthre på Kom deg 
ut-dagen.

Arrangementer
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Furuset Vel deltok på Lysvandringen 
med vårt vanlige opplegg, dvs. bod 
med bilder og filmer og servering av 
solbærtoddy og bakst.  

TV-aksjonen
TV-aksjonen var i år søndag 22. 
oktober og inntektene gikk til UNICEF. 
Medlemmer i Furuset Vel deltok aktivt  
i forberedelsene til innsamlingsaksjonen 
i komitéen på Furuset, som ble ledet 
av Heidi Mikkelsen. Øvrige medlemmer 
i komiteen var Rune Gjelberg, Kelly 
Hunter, Hege Ajer Petterson og 
Hartvig Opsjøn.  Eva Rueslåtten var 
en god støttespiller og veileder på 
aksjonsdagen.

Furuset kirke stilte velvillig opp med 
lokaler også under årets TV-aksjon. 
Furuset var i år godt dekket med 
bøssebærere, og innsamlingen ble 
svært vellykket. Takk til alle som deltok 
i aksjonen og bidro til en vellykket 
innsamling.

Furusetfestivalen m.m.
Furuset Vel har de siste årene deltatt 
med egen stand på Furusetfestivalen. 
I 2017 hadde vi dessverre ikke 
anledning til dette. Vi har imidlertid fått 
tilbakemelding fra våre medlemmer 
om at de satte stor pris på festivalen 
og andre gode nærmiljøaktiviteter 
som f.eks. Kom deg ut-dagene i 
Verdensparken.

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

Det ble ikke foretatt utbetalinger  
fra fondet i 2017.

Saldoen på minnefondet er ved 
utgangen av 2017 på kr 128 284,10.  
I 2017 var rentene på til sammen  
kr 638,00.

Glimt fra Furuset Vels stand på Lysvandringen langs Alnaelva

Lene Kragh og Alna Ridesenter stiller alltid velvillig  
opp på lokale arrangement. Takk skal du ha Lene.

Årets bydelspris gikk til Bydelsmødrene. Furuset Vel gratulerer!

Sammendrag
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Takk til
Furuset Vel takker Bydel Alna 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. Bydels Alnas 
frivillighetsmidler har i stor grad bidratt 
til dette.

Vi vil også takke mange lokale 
organisasjoner for et godt samarbeid 
om viktige saker. Styret i Furuset Vel 
takker alle aktive medlemmer for den 
innsatsen de har gjort gjennom året. 
Styret ønsker å bedre kommunikasjonen 
med medlemmene. For å lette denne 
er det fint om nye epostadresser og 
endringer sendes til Furuset Vel ved: 
vnoreng@online.no.

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 660,-. 

Eller ring tlf. 22 91 88 20.

Fredag

Lørdag

BLOKKPARTY

Kl. 10.00 - 20.00 Markedsdager på Furuset senter Med masse aktiviteter for store og små!Kl. 13.00 – Festivalåpning på Trygve Lies plass  Med Family Reggae Disco!
Kl. 16.00 – Sosial samling og konsert  Med Becaye Aw og Sidiki Camara på FUBIAK! Arr: Kultur Uten Grenser

Kl. 10.00 - 18.00 Markedsdager på Furuset senter  Med masse aktiviteter for store og små!Familiefest i Furuset Aktivitetspark fra kl. 13.00-18.00

Alt er GRATIS og RUSFRITT!

Jonas Benyoub  Adam Ezzari Nora Toure med TRC  Dangerous CrewFuture Crew  Boss Castro m/venner

Følg oss på Facebook for oppdateringer og detaljert program! Følg oss også på #furusetfestivalen (Instagram).

Artister:
Samsaya 
Dragestil 

Bydelsprisen deles utThe Royal Motion
Jas Daffu

Haugerud strykeorkesterCirkus Xanti

Aktiviteter:
Mat fra hele verdenSykkellek og sykkelshowDragebygging og oppvisningFotballtennis-turneringAnsiktsmaling
Fortellerstunder

Hoppeslott

18. - 19. august 2017

...og mye, 

mye mer!

Glimt fra Furusetfestivalen 2017.

Sammendrag
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Regnskap

Inntekter 2017 2016 Budsjett 2018 
Kontingenter 34 450,00 39 900,00 40 000,00
Leieinntekter  391 389,25 340 613,40 390 000,00
Overskudd fra Velfester/matfestival 0 425,00 0,00
Andre inntekter 0 357,50 1 000,00
Renteinntekter 2 245,32 2 660,17 2 500,00
Tilbakebet. kontingent fra BoVel 5 000,00 0,00 10 000,00
Gaver/frivillighetsmidler 392,20 5 000,00 600,00
OK Bingodrift 75 555,80 75 465,92 75 000,00
MOMS-kompensasjon 0 23 672,00 25 000,00
Gjensidige, kundeutbytte 5 657,00 5 110,00 5 700,00 
Sum inntekter 514 689,57 493 203,99 550 300,00 

   Kostnader 2017 2016 Budsjett 2018 
Skatter og kommunale avgifter 53 808,89 51 670,33 65 000,00 
Forsikringer 42 901,00 37 823,00 40 000,00
Elektrisk strøm 77 410,38 69 489,03 73 000,00
Vedlikehold bygning 63 162,93 248 357,44 70 000,00
Renhold 40 918,75 70 187,50 65 000,00
Strøsand/snøbrøyting ved velhuset 3 884,38 6 275,00 7 000,00
Containerleie/Ruskenutgifter 5 700,50 2 204,85 7 000,00
Kontingenter andre foreninger 3 677,00 3 856,00 3 700,00
Heis-og brannkontroll/-reparasjon 6 925,00 0,00 4 000,00
Annonser 8 569,00 14 663,00 10 000,00
Innkjøp innbo mv. 177 288,00 0,00 75 000,00
Betalingsgebyrer 943,25 1 466,00 2 000,00
Gaver 0,00 1 000,00 2 500,00
Telenor - internett 7 202,00 6 812,00 7 500,00
Andre driftsutgifter 54 255,01 58 709,03 65 000,00 
Sum kostnader 546 646,09 572 513,18 496 700,00 
Nedskriving anleggskostnader 20 000,00 20 000,00 20 000,00 
Resultat -51 956,52 -99 309,19 33 600,00 
Sum 514 689,57 493 203,99 550 300,00 

Hovedregnskap
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Regnskap

Balanse  31.12.2017 31.12.2016 
Eiendeler  
Anleggsmidler  
Furusetheimen 517 878,94 
Nedskriving 2017 -20 000,00 497 878,94 517 878,94 
  
Omløpsmidler  
Forskuddsbetalt forsikring  0,00 0,00
DnB driftskonto  94 451,19 128 476,05
DnB sparekonto  37 2418,43 370 381,33
Depositumkonto  12 929,80 12 865,65
Kasse  0,00 32,91 
Sum omløpsmidler  479 799,42 511 755,94 
Sum eiendeler  977 678,36 1 029 634,88 

   

   Egenkapital og gjeld    
Egenkapital   
Kapital pr.01.01.2017 1 016 834,88  
Årets resultat -51 956,52 964 878,36 1 016 834,88 
   
Gjeld   
Depositum Målfrid Olsen  12 800,00 12 800,00 
Sum gjeld og egenkapital  977 678,36 1 029 634,88 

  Oslo, 31. januar 2018
  Revidert:

 Per Halvorsen Harald Lindvik Solveig Anny Hammershaug
 (Revisor) (Revisor) (Kasserer)

Balanse
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Regnskap

Resultatregnskap  2017 2016 
Inntekter
Renter  638,00 635,00 
Sum inntekter  638,00 635,00 

   
Utgifter
Omkostninger  0,00 0,00 
Utbetaling fra fondet  0,00 0,00 
Sum kostnader  0,00 0,00 
Resultat  638,00 635,00 
Sum  638,00 635,00 

Balanse  2017 2016 
Eiendeler
Omløpsmidler   
Bank 9005.05.58850  128 284,10 127 646,10 
Sum eiendeler  128 284,10 127 646,10 

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

Egenkapital    
Kapital pr. 1.1.2015  127646,10 
Årets resultat  638,00 127 646,10 
Sum gjeld og egenkapital  128 284,00 127 646,10 

Inga og Even Sveens Minnefond

  Oslo, 31. januar 2018
  Revidert:

 Hjalmar Kielland Vidar H. Noreng Eva Rueslåtten



Notater:

19




