
Til medlemmer i Furuset Vel
Innkalling til årsmøte og medlemsmøte i Furuset Vel,  
mandag 18. mars 2019 kl. 18.30 på Furusetheimen.

Årsmøte

Dagsorden
1. Valg av dirigent
2. Valg av medlemmer til å undertegne protokollen
3. Årsberetning for 2018 (vedlegg)
4. Regnskap for 2018 (vedlegg)
5. Kontingent for 2019 

Styret foreslår uendret kontingent for 2019,  
kr 250,- og kr. 150,- (for pensjonister)

6. Budsjett for 2019 (vedlegg)
7. Lovbestemte valg

Medlemsmøte
Nytt liv på «Leker'n» i Grorudveien 95. En tumleplass for barn og unge 
på Furuset gjennom 85 år. Informasjon om rehabiliteringen  
med ny tennisbane, grusbane, skøytebane og lekeplass. 

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

I samarbeid med FAU på Furuset 
Skole er det igjen ”skolekino” på 
Furusetheimen.

Takket være nytt gulv fra OBOS  
er det igjen danseglede  
på Furusetheimen!

Årsmøte
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Årsmøtet 2018
Tema på medlemsmøtet for 
årsmøtet i fjor var: 
Vi hadde en diskusjon rundt 
parkeringssituasjonen i området, 
og orienterte om vår dialog med 
Bymiljøetaten og mulige veier 
videre.

Antall medlemmer pr. 31.12.18
Furuset Vel hadde ved årsskiftet 
183 medlemmer, herav 6 æres-
medlemmer. Tre borettslag/ 
sameier er kollektivt tilsluttet.  
Det har i alt vært avholdt ti 
styremøter i 2018.

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

Videre er vi tilknyttet Oslo  
Velforbund, 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. 
 

I 2018 registrerte vi en nedgang 
i leieinntektene på grunn av noe 
lavere utleie av hovedsalen, mens 
kontraktene med faste leietakere 
i leiligheten og musikkrommet var 
som tidligere. 

Vi har de to siste årene foretatt 
store oppgraderinger på Furuset-
heimen. I 2017 installerte vi 
nytt kjølerom og monterte nye 
persienner. I 2018 har vi malt hele 
lokalet innvendig, lagt nytt gulv 
(januar 2019) og installert et nytt 
lyd anlegg til musikk og kino, slik at 
Furusetheimen nå fremstår som 

Furuset Vels virksomhet
i 2018

Sammendrag
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et attraktivt og moderne lokale 
som kan tiltrekke seg de fleste 
utleiesegmenter. 

Deler av disse investeringene er 
dekket av støtte fra ulike hold, 
men mye også av Furuset Vel.

Viktige bidrag er bingoinntekter, 
kompensasjon for merverdiavgift 
og frivillighetsmidler fra Bydel 
Alna, bomiljøtilskudd og «Obos  
gir tilbake».

Furusetheimen 
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.

Som nevnt under økonomi, 
investerte vi i 2017 i et nytt og 
moderne kjølerom på kjøkkenet 
og skap med dekketøy. Vi fikk også 
på plass innvendige persienner. 
Persiennene erstattet de gamle 
gardinene og gir lokalet nødvendig 
beskyttelse og et visuelt løft.

I 2018 har vi fått malt lokalet 
innvendig, fikset taket på 
kjøkkenet, lagt nytt gulv (2019) 
og skiftet ut de delvis slitte, tunge 
og gamle bordene. Nye stoler 
vurderes også innkjøpt. Vi har 
også utbedret og oppgradert det 
elektriske anlegget etter pålegg 
om det. Til slutt har vi gått til 

anskaffelse av et nytt lydanlegg 
med projektor og mikrofoner. 
Lydanlegget opereres fra et 
brukervennlig panel på veggen og 
kan brukes til kino, folkemøter og 
musikk. Vi ønsker oss også et nytt 
lerret og muligens surround for 
virkelig å kunne gi brukerne den 
rette kinofølelsen.

For å realisere alt dette er det, 
som nevnt under økonomi, 
søkt om midler fra forskjellige 
organisasjoner. Viktige bidrag er 
bingoinntekter, kompensasjon for 
merverdiavgift, frivillighetsmidler 
fra Bydel Alna, bomiljøtilskudd og 
«Obos gir tilbake».

Styret anser det som viktig at vi  
nå, etter at de store investering-
ene og oppgraderingene er 
gjennomført, har tatt det siste 
steget opp mot en høyere 
standard. Vi ønsker med dette 
ikke å ekskludere noen av 
dagens leietakere, men å gjøre 
oss attraktive. 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 har ikke vært 
behov for ytre vedlikehold av 
Furusetheimen i 2018.

Utleie av Furusetheimen 
Den faste utleien av Furuset-
heimen har vært god også i 2018. 
Kontrakt med leietakeren i andre 
etasje, Målfrid Olsen, ble tegnet 
1.7.2016 og hun bor her 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. Vi har også leid  
ut hovedsalen til to dansegrupper. 
I helgene er velsalen mye brukt  

Det var ingen som ønsket å stille til 
valg som leder på årsmøtet i 2018.

Styret fikk tilslutning av årsmøtet 
til at det konstituerer seg selv. 
Styret har derfor i 2018 hatt en 
kollektiv ledelse, bestående av 
Jon Ruder og Vidar H. 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 H. Noreng 
 Jon Ruder
Kasserer Solveig 
 Hammershaug
Medlem Anne Cathrine
 Reppen
Medlem Siri Fedje
Medlem Erik Hansen
Medlem Christian Boe
 Astrup
Medlem Hege Ajer Petterson
Medlem Rune Gjelberg

Valgkomiteen
Medlem Ingolf Yksenøy
Medlem Vibeke Bjørneskaret

Revisorer Harald Lindvik 
 og Per Mathisen

Styret 2018
Styret i Furuset Vel.  
Fra venstre: Solveig Hammershaug, 
Siri Fedje, Anne Cath Reppen,  
Jon Ruder, Hege Ajer Petterson, 
Christian Boe Astrup og Rune 
Gjelberg. 

Erik Hansen og Vidar H. Noreng var 
ikke tilstede da bildet ble tatt.
Foto: Akers Avis Groruddalen.

Sammendrag
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– 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. 

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 sterkere i aktuelle saker  
i området.

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. Det er ikke tillatt å 
benytte seg av andre cateringselskaper 
eller å tilberede mat i stor skala på 
kjøkkenet. 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.

NB! Furuset Vel har endret 
e-postadresse til: post@furusetvel.no

Furuset Vel har også sin egen Facebook-
side.

Over: Danesgruppe 
fra Furuset Allidrett IF 
trener 1-2 ganger i uken 
på Furusetheimen.

Øverst: Trygve Lies 
plass, slik kan den bli.

Sammendrag
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Parkeringsproblemer / 
trafikksituasjonen på Furuset
Styret i Furuset Vel har i flere år tatt 
opp problemet med stadig økende 
parkering på begge sider av veiene i vårt 
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 fjor vinter og i år har det til 
dels vært svært ufremkommelig.
 
Styret i Furuset Vel oppnevnte i 2016 en 
trafikkomite. Hovedkonklusjonen er at det 
er mange parkeringsproblemer og forhold 
med uheldig opptreden i trafikken. Dette 
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 registrerte og fulgte 
dette systematisk opp både i 2016, 2017 
og delvis også i 2018. 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. 

Befaringen omfattet Søren Bullsvei, 

Saker der vellet er  
engasjert

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. 

Imidlertid har det de 
siste dagene i februar 
(2019) blitt satt opp 
parkering forbudt skilter 
i deler av Micheletveien 
ned mot Professor 
Birkelands vei.

Dette har hjulpet 
betraktelig.

Foto: Anne Winge.

Sammendrag
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Furuset Forum, parkeringsområdet 
utenfor Furuset Forum, Søren Bullsvei 
ned til gangveien som forbinder Søren 
Bullsvei i øst ved Furuset senter med 
Jerikoveien i vest, Jerikoveien via 
Furuset skole og ned i Lønneveien. 
Fra Lønneveien og noen meter langs 
Ulsholtveien, ut i Micheletveien med 
en sammenfatning av 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. 

Oslo kommune, Bymiljøetaten, som 
ansvarlig etat, har med få unntak 
heller ikke villet sette opp skilt om at 
snørydding skal finne sted. I epost til 
styret i Furuset Vel meddelte de i 2017 
at disse veiene ikke har prioritet hva 
gjelder snørydding!

Se fjorårets rapport for en fullstendig 
beskrivelse av befaringen.

I 2018 hadde vi planer om å 
arrangere et folkemøte på vellet om 
trafikksituasjonen med representanter 
fra bydelen og Bymiljøetaten slik at 
beboerne i området kunne få svar på 
de spørsmålene de måtte ha. Dette 
møtet måtte dessverre avlyses og det 
skjedde ikke veldig mye rundt saken 
i 2018, annet enn at Bymiljøetaten 
vedtok å montere et underskilt: 
”Kjøring til eiendommene tillatt” under 
«Trimmen», nevnte gang- og sykkelvei-
forbindelse mellom østre og vestre 
Furuset/«Furustien mellom Furuset 
senter og navnløs gangvei». Grunnlaget 
for vedtaket til forskrift er, ifølge 
Bymiljøetaten: «trafikksikkerhet og 
fremkommelighet, hindre parkeringa
som er til hinder for nødvendig 
kjøring samt hindre unødvendig 
gjennomkjøring.»

Det er fortsatt 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 den 
uheldige parkeringspraksisen. 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. 

Beboermøte om trafikkutfordringer
I samarbeid med Bydel Alna inviterer vi 
derfor til beboermøte 1. april 2019 kl. 18.00 
på Furusetheimen, slik at ulike sider og 
konsekvenser rund en eventuell innføring 
av beboerparkering kan diskuteres.

Ved beboerparkering betaler beboerne  
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.

Oppgradering av lekeplassen og 
tennisbanen i Grorudveien 95 - hva har 
skjedd til nå
Furuset Vel tok for et par år siden 
initiativ til en befaring av «Leker`n» med 
representanter fra Oslo kommune, Bydel 
Alna, Bydelsrusken, OBOS og Furuset 
Idrettsforening. 

Hva kan vi gjøre for å få rehabilitert den  
gamle lekeplassen, «Leker`n», med 
grusbane/ skøytebane og tennisbane 
i Grorudveien 95? Hvordan kan vi 
oppgradere området slik at det igjen 
kan benyttes av stedets stadig flere 
barnefamilier? Hvordan gjenskape liv og 
røre på dette området som i årevis har vært 
så samlende på tvers av generasjoner?

Som et resultat av befaringen ble 
det inngått en samarbeidsavtale 
mellom Furuset Vel og Bydel Alna med 
klar intensjon om å rehabilitere og 
samarbeide om skjøtsel på friområdet. 

Det ble avholdt en medvirknings-
workshop med barn og voksne fra 
området og medlemmer av Furuset Vel. 

OBOS-prosjekt v/Lars Myhrbraaten 
ble engasjert til å følge opp arbeidet, 

Saker
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Sosial sone med 

nytt møblement og 

bålpanne montert 

på betongflate for 

enklere vedlikehold 

av plenarealer.  

Huskestativ med 

tre husker. 

Hinderløype for 

både voksne og 

barn. 

Ny grusbane 

opparbeides 7 meter 

sør for dagens 

plassering, for å frigjøre 

mer areal til sosial sone 

og lekeapparater. 

Sone for voksentrening. 

Ny plassering av 

lysmast for bedre 

sikkerhet i akebakke. 

Akebakke

Nye benker plasseres 

mellom banene, 

nærmest ”inngang” til 

skøytebanen, for enkel 

av- og påtaking av 

skøyter. 

Huskestativ med plass til 
tre ulike husker tilpasset 
ulike aldre. 

Hinderløype med ulike 
aktivitetselementer som 
kan legges til etterhvert. 

Voltstenger

Stokker i ulike høyder til å gå/
sitte på eller tøye slik som på 
bildet. 

Treningsapparater for ben-
press, markløft og nedtrekk. 

Armgang maxi. 

Ny plassering 

av containere på 

betongplatå. 

Informasjonsskilt 

ved 
hovedinngangen. 

Benker fra Vestre langs 
fotballbanen. 

Enkel skisse over utforming 
av container-platå. 

Skisse Grorudveien 95, ”Leker’n”

24.10.2018
Mål: 1:300
Landskapsarkitekt Ingvild Ø. Ottesen, Bydel Alna. 

og særlig grunnarbeidene viste seg å 
være mer omfattende og nødvendige 
enn det vi var klar over, da vi søkte 
Byrådsavdeling for byutvikling om 
bomiljøtilskudd til finansiering av 
prosjektet i 2017.

Høsten 2018
Det har blitt foretatt gravearbeider og 
lagt nye rør fra hovedvannledningen 
i Grorudveien og til kum i enden av 
grusbanen. Der er det montert ny kran 
og vannmåler. 

Etter å ha hatt befaring i samarbeid 
med Oslo kommune, Bymiljøetaten, 
er uønsket vegetasjon og store råtne 
trær rundt tennisbanen er fjernet. 
Tilsvarende er det rustne og falleferdige 
gjerdet rundt banen tatt ned. Dette var 
nødvendig i seg selv og ikke minst for 
raskt å kunne starte grunnarbeidene på 
banen våren 2019. 

Rehabiliteringsplanene av nær-

miljø anlegget ble idrettsfunksjonelt 
forhåndsgodkjent av Oslo kommune, 
Bymiljøetaten 02.01. 2019, og det 
ble søkt om spillemidler for 2019 
til rehabilitering av grusbanen 
og tennisbanen. 22.02. 2019 ble 
søknaden godkjent med kr. 300.000,- 
til rehabilitering av tennisbane og 
kr. 300.000,- til rehabilitering av 
skøytebane/grusbane.

Planer for våren 2019:
Rehabilitere grusbane (fotball),  
ca. 770 m2. Fjerne uønsket torv. Legge 
vannrør fra kum til tennisbane. Etablere 
fordrøyningsmagasin for overvann.  
Oppretting og flytting av lysmaster. 
Justere og avrette bane. Resette 
kantstein. Fundamentere for benker. 
Montere nye spille- og publikumsbenker. 
Oppsett av ballmål.

Rehabilitere tennisbane. Fjerning 
av eksisterende røde grus som er 
mosebelagt og iblandet jord. Oppretting 

Saker
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av eksisterende støttemurer rundt 
banen. Grunnarbeider, støping av 
fundamenter for nettstolper og 
spillerbenker. Avrette bane med subus. 
Etablere en komplett grusbane med 
faste hvite linjer. Nytt flettverksgjerde 
rundt hele banen. Montere nye 
spillebenker og nett.

I samarbeid med «OBOS-gir tilbake» 
etablere en ny lekeplass med 
aktivitetsutstyr fra Uniqa. Barn og 
voksne fra området har vært med på 
å påvirke utformingen av lekeplassen 
og valg av aktivitetsutstyr. Tilsåing og 
beplantning. Kostnadene dekkes av 
OBOS.

Går alt etter planen, er målet å 
arrangere en høstfest på Furuset  
i Grorudveien 95 med gjenåpning av 
Leker`n. Hele Furuset inviteres til lek 
og moro. Tenniskurs for nybegynnere. 
Nabolagsfotball og grilling.

Dugnader og Ruskenaksjoner
Furuset Vel stilte med mannskap under 
årets Ruskenaksjon 2. mai, 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 om-
råde. Dette er et viktig felt innenfor 
områdesatsingen i Furuset-/Gransdals-
området. 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.

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

Over: Alt for mye skrot 
hensettes utenfor lokale 
søppelcontainere!
Foto: Akers Avis 
Groruddalen.

Saker
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Styret i Furuset Vel har ved flere 
anledninger påpekt overfor Oslo 
kommune at søppel og skrot ofte 
hensettes utenfor glasscontainere og 
Fretex sine innsamlingscontainere. 
Dette har svært ofte vært tilfelle med 
containerne i krysset Furusetveien/
Kurlandstien og ved lekeplassen i 
Grorudveien 95.

Så fort det er ryddet, dukker det opp 
mer søppel - alt fra madrasser til 
rammeverk, senger og rett og slett 
søppel i grå poser blir lempet av ved de 
tre containerne stadig vekk. Det virker 
som om noen fortsatt ikke forstår at 
dette ikke er en søppelfylling. 

Filmklubben ”Sjuer’n” i 2018
Allerede i 1928 ble det søkt konsesjon, 
og etter noen famlende forsøk var 
kinodriften i sving på midten av 
30-tallet.  Svært mange Furuset-
beboere har minner om «kino’n» fra sin 
barndoms- og ungdomstid. 

Foreldrerådets Arbeidsutvalg ved 
Furuset Skole (FAU) lånte lokalene  
tre ganger i 2018 og arrangerte 
barnekino. Tiltaket må anses som 
vellykket og det er også planer om 
filmvisninger i 2019. 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 tok en 
pause i 2017 og 2018, men er nå i gang 
igjen med første visning mandag 11. 
februar, deretter 11. mars 2019.  

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.

Øverst: Skolekino i 
samarbeid med FAU på 
Furuset Skole.

Over: Velkommen til 
”Sjuer´n” filmklubb.

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.

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 2018. 

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 nå Nesteren Hasani, Fagleder 
for frivillighet ved Furuset bibliotek og 
aktivitetshus, som leder samarbeids-
forumet: nesteren.hasani@bal.oslo.
kommune.no

Furuset bibliotek og aktivitetshus 
(FUBIAK) har markert seg godt med 
høy, mangfoldig 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 organi sasjons-
livet i Bydelen har de nå videreutviklet 
brosjyren: Aktiv Fritid i Alna. Her finner 

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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TV-aksjonen
TV-aksjonen 2018 var den 45. TV-
aksjonen i rekken og foregikk den  
21. oktober 2018. Innsamlingsaksjonen 
gav pengene til Kirkens Bymisjon 
for tiltak som søker å skape et mer 
inkluderende samfunn. Medlemmer 
i Furuset Vel deltok aktivt i for-
beredel sene til innsamlingsaksjonen i 
komitéen på Furuset, som ble ledet av 
Heidi Mikkelsen. Øvrige medlemmer 
i komiteen var Rune Gjelberg, Kelly 
Hunter, Hege Ajer Petterson, Sahra 
Jaber, Solgunn Bjørgsvik og Hartvig 
Opsjøn.  

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.

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 lav 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 torsdag 
11. oktober. Det er Alnaelvas Venner 
som er hovedarrangør i samarbeid 
med bydelene og en rekke frivillige 
lag og organisasjoner i Groruddalen 
og Gamle Oslo.  I 2017 var svært 
mange deltakere på årets lysvandring 
og særlig lyssettingen langs ruta 
imponerte turgåerne. I 2018 registrerte 
vi en normal mengde folk og et bra 
gjennomført arrangement, men; det var 
ingen lysinstallasjoner i Alnaparken, rett 
og slett lite fra Grorud og nedover. Styret 
i Furuset Vel sendte en mail til Bydelen 
om dette.

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

Furusetungdommen 
trår til på lysvandringen 
langs Alnaelven.

Til venstre: Erik Hansen 
og Arne Jørgensen viste 
frem historiske bilder.

Arrangementer



12

Sammendrag

Furusetfestivalen 
m.m.
Furuset Vel har 
de siste årene 
deltatt med 
egen stand på 
Furusetfestivalen. 
Etter et opphold 
i 2017 var vi 
tilbake i 2018 og 
stilte med vafler, 
saft og klovnen 
Bibis Klovneshow, 
trylleshow og 
ballongfigurer.

Kloven Bibbi skaper mye glede! Thor Grinde, trofast på Furusetfestivalen!

Familien Ajer Petterson, hygger seg!

Furuset Vel på stand under Furusetfestivalen.
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Takk til Eva og Gunnar Hirsch og Furusetspeiderne som alltid stiller opp.

På sledetur med Lene Kragh fra Alna Ridesenter. Hyggelig med hest og kjerre i Verdensparken.

Furuset-folket koser seg på Kom-deg-ut-dagen!
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«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 ble oversendt 
Samferdselsministeren, Transport- og 
kommunikasjonskomiteen på Stortinget 
og Oslo-representantene på Stortinget. 
Kopi av oppropet ble også sendt til Oslo 
kommune v/byrådsleder, byråds- og 

bystyremedlemmer. Kravet er enkelt: 
- Bestill detaljregulering fra Statens 
vegvesen nå!

Lokalpolitikere, Naturvernforbundet, 
Natur og Ungdom, ildsjeler fra Furuset 
og omegn, Groruddalen Miljøforum, 
og alle andre med engasjement for 
lokket over E6 samlet seg i 2018 
utenfor Furuset Forum for å henge opp 
oppropsbannerne: «Få lokket på plass». 

Groruddalen Miljøforum har i brev bedt 
om at Byrådet v/byråden for miljø og 
samferdsel foreslår i styringsgruppa 
for Oslopakke 3 at det nå settes av en 
konkret sum til lokket. Det vises til at 
det i revidert avtale Oslopakke 3 (2016) 
er satt av en egen bevilgning til lokk 
over E18 ved Filipstad på 700 millioner 
kroner, visstnok uten at det foreligger en 
detaljregulering.  

Groruddalen Mijøforum har håp om 
at Statens Vegvesen vil prioritere 
miljølokket over E6 ved Furuset når 
prosjektet blir gitt høy prioritet i Oslo 
og det har fått en finansieringsløsning 
innenfor Oslopakke 3.» 

Den 13.02.19 behandlet Samferdsels- og 
miljøkomiteen i Oslo kommuneprivat 
forslag fra Hallstein Bjerke og Odd 
Einar Dørum (V) om igangsettes av 

Glimt fra Furuset Vels 
stand på Lysvandringen 
langs Alnaelva

Sammendrag
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Reguleringsplan for lokk over E6 ved 
Furuset.

Komiteens flertall, medlemmene fra A, 
MDG, SV og R mener at lokk over E6 
ved Furuset må prioriteres høyt. Oslo 
bystyre har flere ganger gitt uttrykk 
for det samme, senest i behandlingen 
av kommuneplanen i januar i år, da et 
enstemmig bystyre gikk inn for følgende 
forslag fra A, MDG, SV og R:

«Bystyret ber byrådet arbeide for 
lokk over E6 på Furuset og anmode 
Statens Vegvesen om å utarbeide 
reguleringsplan. Lokket prioriteres inn i 
forhandlinger om samferdselstiltak.»

Disse medlemmer viser til at E6 er 
riksvei og en statlig vei, og at lokk over 
E6 ved Furuset ikke vil la seg realisere 
uten at staten bidrar økonomisk. Lokk 
har ikke vært prioritert i regjeringas 
forslag til nasjonal transportplan eller i 
stortingsflertallets behandling av planen. 

Så lenge regjeringa ikke vil prioritere 
lokk over E6 ved Furuset, mener disse 
medlemmer at Oslo kommune ikke 
bør bruke av egne ressurser på en 
reguleringsprosess for lokk, ettersom 
en slik reguleringsplan vil kreve statlig 
samarbeid og godkjenning.

Disse medlemmer registrerer at forslags-
stillerne til det private forslaget ikke har 
fått gjennomslag for sitt syn i eget parti 
eller i regjeringsforhandlingene. Det er 
ikke bra for kommunens økonomi å søke 
å løse manglende gjennomslag nasjonalt 
ved å overføre statlig ansvar og utgifter 
til kommuner og fylkeskommuner.

Komiteens mindretall, medlemmene fra 
H, V og Frp mener argumentet om at E6 
er en statlig vei og at staten derfor burde 
sikre lokket, er å fraskrive kommunen 
ansvar. Disse medlemmene er enige i 
at lokk over E6 ved Furuset burde være 
prioritert fra nasjonalt hold. 

Imidlertid er det ikke i seg selv en grunn 
til at bystyret ikke bør gjøre det som 

står i sin makt for å få på plass lokket. 
Oslo kommune bør ta en mer aktiv rolle 
i arbeidet med lokket, og første skritt er 
reguleringsarbeidet, som kommunen 
har alle muligheter til å gjøre selv.

Komiteen tok etter debatt følgende 
beslutning.

Bystyret ber byrådet kontakte regjerin-
gen og anmode om at det settes av 
midler til prosjektering og bygging av 
lokk over E6 ved Furuset fra og med 
budsjett 2020.

Ansvaret for å igangsette regulering 
sendes med andre ord «oppover i 
systemet».

Allerede i 1972
Det kanskje ikke så mange vet er at 
kampen for å få E-6 under lokk eller i 
tunell, startet lokalt på et medlemsmøte 
i Furuset Vel 25.5. 1972. - altså for snart 
46 år siden.

Styret i Furuset Vel engasjerte det 
beste av det som på den tiden fantes 
av rådgivende ingeniørfirmaer og det 
ble lagt ned mye tid og mye penger 
for å få de kommunale myndighetene 
overbevist.

Men det daværende Byplankontoret 
hevdet at en slik tunnel var unødvendig, 
da støynormene var ivaretatt ved 
senkning av motorveien.  Oslo Veivesen 
på sin side hevdet at merkostnadene med 
tunnel ville bli 40 mill. kroner, ikke 17,5 
mill. som Furuset Vels overslag lød på.

Bygningsrådet vedtok så senhøstes 1972 
Byplankontorets forslag mot en stemme.  
Saken gikk så til formannskap og bystyre 
som stadfestet bygningsrådets vedtak 
med et flertall på 45 stemmer.  40 
stemmer gikk inn for tunnelalternativet. 
(fra Furuset Vels protokoller)

Mye kunne altså ha vært annerledes 
om et annet vedtak hadde blitt fattet i 
bystyret i 1972.

Sammendrag
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Klimabusstur med seminar
Den 16. april 2018 var Furuset Vel 
representert på «Klimabussturen» som 
Groruddalen Miljøforum arrangerte 
sammen med Naturvernforbundet i 
Groruddalen, Foreningen for Global 
Kunnskap og Akers Avis Groruddalen

En busstur med påfølgende seminar 
på Vollebekk fabrikker. Temaet var: 
Groruddalen: Fra grått til grønt – fra 
skrot til spire.» Deltakere var lokale 
og sentrale politikere, fagfolk, folk fra 
næringslivet og en rekke organisasjoner. 

Vi reiste rundt til mange av de grå 
sonene i dalen med skrot, støy og 
annen forurensning. Bussen var full og 
engasjementet fra deltakerne stort. 
En dalbunn fylt til bristepunktet med 
skrot, søppel og brutte løfter. En busslast 
med politikere, etater, næringsliv og 
ildsjeler. Slik ville Samarbeidsgruppa for 
klimaspørsmål i Groruddalen virkelig 
sette i gang arbeidet med å omskape 
dalen fra grått til grønt

De kom fra Stortinget, bystyresalen, 
byrådsavdelingene og etatene. Og de 
kom fra bedriftene, Stovner, Grorud og 
Furuset. Felles for alle var at de steg 
ombord i bussen som skulle ta dem 
gjennom Groruddalens grå og «glemte» 
områder, for å se hvordan det faktisk ser 
ut. 

«Nå må noe gjøres, vi trenger en 
skikkelig dugnad for å få det grønt 
igjen», innledet Astrid Kjellevold fra 
Samarbeidsgruppa for klimaspørsmål.

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 2018.

Saldoen på minnefondet er ved 
utgangen av 2018 på kr 129.145,10 .  
I 2018 var rentene på til sammen kr 
861.00,-

Takk til
Furuset Vel takker Bydel Alna og 
Oslo kommune, Byrådsavdeling 
for byutvikling og OBOS 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.

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 26199 
Årsabonnementet koster 700,-. 

Eller ring tlf. 22 91 88 20.
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Inntekter 2018 2017 Budsjett 2019 
Kontingenter 21 300,00 34 450,00 34 450,00
Leieinntekter  326 023,00 391 389,25 370 000,00
Renteinntekter 2 028,14 2 245,32 2 000,00
Gaver/frivillighetsmidler 30 000,00 5 000,00 30 000,00
Salg av kjøleskap 1 000,00 0,00 0,00,00
Norsk Tipping 1 733,77 392,20 1 800,00
OK Bingodrift 73 353,98 75 555,80 75 000,00
MOMS-kompensasjon 67 085,00 0,00 35 000,00 
Gjensidige Kundeutbytte 5 925,00 5 657,00 6 000,00 
OBOS 0,00 0,00 50 000,00
Bomiljøtilskudd 0,00 0,00 192 000,00 
Sum inntekter 528 448,89 514 689,57 796 250,00 

  Kostnader 2018 2017 Budsjett 2019 
Skatter og kommunale avgifter 64 094,60 53 808,89 68 000,00
Forsikringer 42 897,00 42 901,00 45 000,00
Elektrisk strøm 90 367,05 77 410,38 100 000,00
Vedlikehold bygning 118 870,66 63 162,93 150 000,00
Renhold 53 625,00 40 918,75 60 000,00
Strøsand/snøbrøyting ved velhuset 13 699,00 3 884,38 15 000,00
Containerleie/Ruskenutgifter 3 368,00 5 700,50 5 000,00
Kontingenter andre foreninger 4 287,25 3 677,00 4 500,00
Heis-og brannkontroll/-reparasjon 0,00 6 925,00 5 000,00
Annonser 14 586,00 8 569,00 14 000,00
Innkjøp innbo mv. 249 075,00 177 288,00 100 000,00
Betalingsgebyrer 812,75 943,25 1 000,00
Gaver 0,00 0,00 2 000,00
Telenor - internett 7 733,85 7 202,00 8 000,00 
Lekeplass Grorudveien 95 119 690,50 0,00 100 000,00 
Focus Elektro 26 520,81 0,00 20 000,00
Andre driftsutgifter 36 532,24 54 255,01 60 000,00 
Sum kostnader 846 159,71 546 646,09 757 500,00 
Nedskriving anleggskostnader 20 000,00 20 000,00 20 000,00 
Resultat -337 710,82 -51 956,52 18 750,00 
Sum 528 448,89 514 689,57 796 250,00 

Hovedregnskap
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Balanse
Balanse  31.12.2018 31.12.2017 
Eiendeler  
Anleggsmidler  
Furusetheimen 497 878,94 
Nedskriving 2018 -20 000,00 477 878,94 497 878,94 
   
Omløpsmidler   
Forskuddsbetalt forsikring  0,00 0,00
DnB driftskonto  6 793,31 94 451,19
DnB sparekonto  142 314,31 372 418,43
Depositumkonto  12 980,98 12 929,80
Kasse  0,00 0,00  
Sum omløpsmidler  162 088,60 479 799,42 
Sum eiendeler  639 967,54 977 678,36  

  

  Egenkapital og gjeld    
Egenkapital  
Kapital pr. 01.01.2018 964 878,36 
Årets resultat -337 710,82 627 167,54 964 878,36 
  
Gjeld  
Depositum Målfrid Olsen  12 800,00 12 800,00  
Sum gjeld og egenkapital  639 967,54 977 678,36  

  Oslo, 28. januar 2019
  Revidert:

 Per Mathisen Harald Lindvik Solveig Anny Hammershaug
 (Revisor) (Revisor) (Kasserer)
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Inga og Even Sveens Minnefond

  Oslo, 28. januar 2019
  Revidert:

 Hjalmar Kielland Vidar H. Noreng Eva Rueslåtten

Resultatregnskap  2018 2017 
Inntekter
Renter  861,00 638,00 
Sum inntekter  861,00 638,00 

   
Utgifter
Omkostninger  0,00 0,00 
Utbetaling fra fondet  0,00 0,00 
Sum kostnader  0,00 0,00 
Resultat  861,00 638,00 
Sum  861,00 638,00 

Balanse  2018 2017 
Eiendeler
Omløpsmidler   
Bank 9005.05.58850  129 145,10 128 284,10 
Sum eiendeler  129 145,10 128 284,10 

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

Egenkapital    
Kapital pr. 1.1.2015  128 474,10 127 646,10
Årets resultat  861,00 638,00 
Sum gjeld og egenkapital  129 145,00 128 284,00 




