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___________________________________________________________________________ 

Røa Vels årsmøte 2020 er utsatt 
På grunn av den pågående koronasmitten, og i overenstemmelse 
med helsemyndighetenes påbud, er årsmøte til Røa Vel utsatt på 
ubestemt tid. Ny dato vil bli kunngjort så snart det er mulig. 

 

Det gjelder ditt nærmiljø! 

Røa PlanForum (RPF) er et dialogforum i regi av Røa 
Vel for grunneiere, utbyggere, handelsstanden, 
lokalpolitikere og Samfunnshus Vest.  Forumet ble 
opprettet i februar 2018. Hensikten har vært å få til 
en helhetsplan for utbyggingen av Røa sentrum, og 
at Røa sentrum skal bli et godt og funksjonelt 
sentrum. Vi ønsker fokus på stor bevegelsesfrihet, 
tilgang på lys og luft, sosiale byrom preget av grønt 
snarere enn asfalt, og med et bolig- og servicetilbud 
som er tilpasset ønsker om stedsidentitet, lokale 
behov og nye teknologier. 
 

 
Det er ikke så lite Røa PlanForum har fått til 
allerede: 

• En oppdatert stedsanalyse for Røa 
sentrum sommeren 2018 

• Mange positive og viktige dialogmøter 
mellom deltakerne i RPF 

• Enighet om å utarbeide en helhetsplan 
for utviklingen av Røa sentrum våren 
2019 

• Politisk støtte i Vestre Aker bydel for en 
helhetsplan for utviklingen – inklusive 
tunnel 

• Møter og kontakter med Byråd for 
byutvikling H. Marcussen 

• En mulighetsstudie august 2019 (av 
arkitektfirmaet Niels Torp) av et fremtidig 
Røa sentrum , og visning av 
koseptmodellen for Røas befolkning, 
blant annet på folkemøtet 22. august 
2019 og i Røa bibliotek 

• Møte og kontakter med øverste ledelse i 
Plan- og Bygningsetaten  

• Samarbeid med RUTER om fremtidige 
kollektivløsninger  

• Kontakt og samarbeid med 
Bymiljøetatens prosjekt for vurdering av 
kort eller lang Røa tunnel 

• Kontakt og informasjonsutveksling med 
Statens Veivesen om ny sykkelvei i 
Griniveien fra Lysakerelven til Røakrysset 

• Kontakt med ny leder av 
Byutviklingsutvalget i Rådhuset 
 

Figuren over viser deltagere og aktuelle tomter 
som er med i diskusjonene: 
 

• Skanska kjøpte allerede i mars 2017 fem 

tomter: Vækerøveien 201 og 203, 

Griniveien 4a, 4b og 6 

• Auctus har tinglyst opsjon på å kjøpe 

Vækerøveien 197 og 199 (Røa Sport og 

Mote) 

• Samfunnshus Vest ønsker å utvide 

bygningsmassen for å få til en kultursal 

• Grunneiere av Vækerøveien 210 og 

Griniveien 10 vurderer fremtidig 

eiendomsutvikling i tråd med en 

helhetsplan 

• Esso stasjonen skal selges 

• Røa Torg er orientert om RPF aktiviteter. 
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Videre arbeid 
Det viktigste arbeidet framover nå er å få politisk 
støtte for at infrastruktur, inklusive 
trafikkavvikling og -sanering, må planlegges 
samtidig med helhetsplanen for utbygging og før 
byggetillatelser for aktuelle tomter innvilges. 

Oslopakke 3 er i spill i bystyret, finansieringen er 
fortsatt usikker. RPF vil arbeide aktivt via 
politikerne for helhetsplanen og en oppnåelig og 
realistisk trafikksanering i sentrum.  
 
 

 

 
Trivselstiltak på Røa 

 – i godt samspill med beboere og kommunen 

Et viktig område for Røa Vel har vært bevaring, oppgradering og vedlikehold av grønne lunger, 
turveier, stier og smett. Vellet vil være en pådriver og få til et effektivt samarbeide med beboere, 
naboer, bydelen og Oslo kommune sentralt. Opprustingen av Snargangen Park har fortsatt i 2019. 
Fra 2020 har bydelen lovet å overta det løpende vedlikeholdet. 
 
Nytt prosjekt i 2019 har vært Sørsletta lekeplass. Med økonomisk bidrag fra Røa Vel og tilskudd fra 
Bydel Vestre Aker har en ivrig nabogruppe sørget for oppgradering av en flott fotballplass for de 
minste. Etter hvert kom også Oslo Kommune på banen og tok ansvar for drenering, benker, 
opprusting av huskestativ og utplassering lekeapparat. Løpende vedlikehold vil fremover bli 
ivaretatt av kommunen.  
Sørsletta lekeplass. Foreløpig er det is og kaldt, men det blir nok bedre til våren. Foto: Svenn Erik Forsstrøm 

Vellet har i 2019 også hatt befaringer med kommunen for å få til en generell opprusting av 
turveien langs Lysakerelven. En vellykket dugnad ble gjennomført for å rydde busker og kratt langs 
Grinidammen. Kommunen planla enkelte vedlikeholdstiltak på turveien, men dette arbeidet er 
dessverre ennå ikke kommet i gang. Vi vil følge dette videre opp i 2020. 

 
Etter en henvendelse fra beboerne 
har Røa Vel satt løkka ved 
Nøtteveien/Finnhaugveien inn i 
arbeidsplanene for 2020. Denne 
plassen er gjengrodd og i lite bruk.  
Røa Vels mål er å gjenskape 
plassen som en populær plass for 
lek og rekreasjon. Vi har søkt om 
frivillighetsmidler fra bydel Vestre 
Aker til tiltaket. Omfanget på hva 
vi får gjennomført avhenger av 
hvor mye midler som kan skaffes 
til prosjektet. 
 
På Røa er det mange gamle stier 

og smett som effektivt forbinder veier og plasser. Mange av disse er i dårlig forfatning og lite kjent. 
Vellet har kartlagt disse og ønsker å være en pådriver for nødvending opprusting og skilting. 
Arbeidet kompliseres av sammensatte eierforhold. 
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Røa Vel har lansert prosjektet Bogstad Ring 

Prosjektet gjelder en helhetlig område-
utvikling ved Bogstad med mål om å ta vare 
på de grønne lungene, historiske plasser og 
områder som er gjemt og glemt. 

Det er flere delprosjekter: Turveien langs 
Merradalsbekken fra Voksen kirkegård til 
Ankerveien, Peder Ankers plass, 
Bogstadleiren/Himstadjordet og Utsiktskollen 
med turveier og skiløype. I tillegg inkluderer vi 
Voksenjordet hvor Røa IL har skiarena og 
Voksenenga Nærmiljøhage med selvdyrking. 

I samme område er det nå flere positive tiltak 
på gang: Oppgradering og byggeaktivitet på  
Bogstad Camping, Oslo Golfklubbs nye 
 

Bogstad badeplass 

Utsiktskollen 

Bogstadleiren / Himstadjordet 

Bogstad golfklubb  

Bogstad camping 

Peder Ankers plass 

Voksenjordet & Røa IL 

Turvei langs Merradalsbekken 

Voksenenga nærmiljøbarnehage 

------------------------------------------------------------- 
klubbhus og badeplassen ved Bogstadvannet. 
En ny Peder Anker Plass er også med i 
Bogstad Ring prosjektet. Bedre 
trafikksikkerhet for skolebarna må på plass 
samtidig som hele den historiske plassen 
trenger en ansiktsløfting. 
Nå starter planarbeidet og oppgradering av 
sykkel- og gangveier inklusive alléene både 
sør og nord for Peder Anker Plass. Oslo 
kommune har dessverre foreløpig ikke 
inkludert fornyelse av selve plassen. Men Røa 
Vel står på, vi ønsker blant annet å ta vare på 
de gamle steinmurene som ble anlagt av 
Peder Anker, eier fra 1772 – 1824 og senere 
Norges første statsminister (1814 – 1822).  
Prosjektet har dessuten fokus på å få til et 
sammenhengende «grøntdrag» fra Hovseter 
og inn i Sørkedalen. Alle de nevnte områder 
ligger i denne sonen og må være en del av 
den helhetlige områdeutviklingen. 
Det er tverrpolitisk enighet i Vestre Aker BU 
om at delprosjektene skal gjennomføres. 
 
Vi har søkt om midler til et forprosjekt for 
Bogstad Ring fra bydel Vestre Aker. Dette vil 
omfatte kartlegging og utarbeidelse en 
helhetlig natur- og friluftsplan for området 
samt vurdering av behov for tillatelser og 
omreguleringer. Som et konkret 
dugnadsprosjekt i år håper vi gjenskape 
Utsiktskollen som en betydningsfull plass for 
opplevelsen av Bogstadvannet og Bogstad 
Gård. 
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Røa Vels nye sekretær 

 Styret trengte avlastning med blant annet styrepapirer og referatskriving, 
dokumentlagring og hjelp til ulike organisatoriske aktiviteter, og det er med stor 
glede vi kan ønske Olav Ødegård velkommen som velsekretær. Olav bor i 
Bjerkebakken og har en meget solid bakgrunn som siviløkonom fra NHH. Han har 
lang erfaring fra banksektoren, er ansvarsbevisst, målrettet og systematisk - 
kvaliteter som vi nå nyter godt av i Røa Vel. Vi er derfor begeistret for at Olav, mot 
et beskjedent honorar og mye frivillig innsats, nå bruker tiden sin på Røa Vel. 

  

Røa Ildsjel pris til Gunnar Petersen-
Øverleir 

Rett før jul ble Røa Vel 
Ildsjelpris 2019 tildelt kantor 
i Røa Kirke, Gunnar 
Petersen-Øverleir. 
Organisten Gunnar har i 
mange år satt et solid 
kulturelt fotavtrykk i velets 
område. Musikkfestukene i 
Røa kirke feiret i fjor 15- 

Foto: Roger Kolbu        årsjubileum, et arrangement 
som Gunnar står bak. Mannen er en 
kulturpersonlighet som ikke bare er kjent på 
Røa, og i Sørkedalen, men også i KORK 
(Kringkastingsorkestert), Foss VGS, i Tyskland og 
mange andre steder. Vi gratulerer ildsjel 
Gunnar! 

 
 
 

 

Vestre Aker Bydels Frivilligpris  
Vestre Aker Bydelsutvalg har gitt Røa Vels 
styreleder Anne Bjørnebye Vik årets Frivilligpris. 
Hun ble hedret for sin ekstraordinære innsats 
med Røautbygging, Røa Revy og Teaterskap, 
Frivillihetsfestival, dialog med myndigheter, 
dugnader – alt dette ble tatt med på listen over 
Annes utrettelige innsats for å skape et «Trivelig 
Røa». 
 

 
Vestre Aker bydelsutvalgs leder Yngvar Huseby,  Anne 
Bjørnebye Vik, kunstner Signe Paus og priskomitèleder 
Monika Dypeng. Foto: privat 

  

Bli medlem av Røa Vel 

Røa Vel søker nye medlemmer – spesielt de i 40 og 50-års alderen. 
Med Røa Vels omfattende arbeid for å utvikle Røa i en grønn og god retning, trenger vellet 
mange flere medlemmer som støtter opp om sakene. Spesielt 40 og 50 åringer med barn som 
kommer til å få oppleve resultatene av jobben som gjøres. Alle må med! 
Kontingenten er kr. 275 pr. år. Det er enkelt å melde seg inn på nettet (http://roa-vel.no/) og på 
Facebook. 
Har du gitt oss din e-postadresse og mobilnummer? Har ikke vellet det, er det vanskelig for deg å 
følge med på hva vi driver med. Send oss e-postadresse og mobilnummer til medlem@roa-vel.no 
 
 

Styret i Røa Vel 2020 / 2021 
Valg på nytt styre er utsatt til vi kan avvikle årsmøtet. Sittende styre fungerer inntil videre. Leder er 

Anne Bjørnebye Vik. Se også nettsiden http://roa-vel.no 

http://roa-vel.no/
mailto:medlem@roa-vel.no
http://roa-vel.no/

