
Kjære medlemmer av Furuset Vel
Styret i Furuset Vel velger å avholde årsmøte  
torsdag 10. september, kl 18.30 på Furusetheimen.
 
Som kjent måtte vi utsette det planlagte årsmøtet i mars på grunn av 
koronarestriksjonene. Når det nå er lov med arrangementer for inntil 
200 personer, vil det være plass til 50 personer i Furusetheimen,  
Furusetveien 1. Vi har da tatt hensyn til de generelle bestemmelsene 
om minst én meter avstand mellom personer som ikke er i samme  
husstand og krav om god hygiene.

Frammøtte medlemmer må registreres i døren

Dagsorden
1. Valg av dirigent
2. Valg av medlemmer til å undertegne protokollen
3. Årsberetning for 2019 (vedlegg)
4. Regnskap for 2019 (vedlegg)
5. Kontingent for 2020 

Styret foreslår uendret kontingent for 2020, kr 250,-.
6. Budsjett for 2020 (vedlegg)
7. Lovbestemte valg

Temainnslag etter årsmøtet
Fremdrift på planlagte utbygginger/prosjekter i Furusetområdet /
nytt områdeløft v/ seksjonsleder Halvor Voldstad, Bydel Alna og
og Bishar Ali, nyansatt prosjektleder for områdeløft Furuset.

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

Seksjonsleder Halvor Voldstad  
i Bydel Alna.

Victor Ajer Ahumada (9) fikk æren  
av å klippe over snora sammen med 
Leif Solheim da «Leker´n»  
ble gjenåpnet.

Årsmøte



Årsmøtet 2019
Tema på medlemsmøtet for  
årsmøtet i fjor var: 

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

Antall medlemmer pr. 31.12.19
Furuset Vel hadde ved årsskiftet  
177 medlemmer, herav 6 æres-
medlemmer. Tre borettslag/ 
sameier er kollektivt tilsluttet.  

Det har i alt vært avholdt syv styre-
møter i 2019.

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

Videre er vi tilknyttet Oslo Vel-
forbund, tidligere “Kontaktut-
valget for Velforeninger i Oslo”. 

Økonomien
Økonomien i Furuset Vel er sunn. 
Utleie av Velhuset sammen med 

medlemskontingenten utgjør 
 basisen i vellets økonomi. I 2019 
registrerte vi en liten 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 vellet.  
I 2017 installerte vi nytt kjølerom 
og monterte nye persienner.  
I 2018 malte vi hele lokalet inn-
vendig, la nytt gulv (januar 2019) 
og installerte et nytt lyd anlegg til 

Furuset Vels virksomhet
i 2019
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musikk og kino, slik at Furuset Vel 
nå fremstår som et attraktivt og 
moderne lokale som kan dekke  
de fleste utleiesegmenter.  Deler 
av disse investeringene er støttet 
fra ulike hold, men mye også av 
Furuset Vel.

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

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

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 Furuset-
heimen i 2019.

Utleie av Furusetheimen 
Utleien av hovedsalen i Furuset-
heimen har vært tilfredsstillende 
i 2019. Vi har imidlertid fortsatt 
ledig kapasitet og kunne ønske 
enda mer utleie av hovedsalen 
til enkeltstående arrangementer 
som fester, bursdager med mer. 
Kontrakt med leietakeren i andre 
etasje, ble tegnet 1.7.2016 og hun 
bor her fortsatt. Lokalet i kjelleren 
er leid ut på fast basis som musikk-
studio.

Østerdølenes musikkorps med 50 
musikanter leier velsalen en dag i 
uken og til diverse arrangementer. 
Vi har også leid ut hovedsalen til 
en dansegruppe. I helgene er vel-
salen mye brukt – både av med-
lemmer 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. 

Styret har i 2019 som i de fore-
gående årene hatt en kollektiv 
ledelse, bestående av Jon Ruder 
og Vidar H. Noreng. Jon Ruder står 
formelt oppført som leder av Furu-
set Vel i Brønnøysundregisteret. 

Ansvaret for møteinnkalling og 
møteledelse har vært fordelt mel-
lom Vidar og Jon.

 

Styret
Ledelse Jon Ruder  
 og Vidar H. Noreng
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 Sjøberg
Medlem Vibeke Bjørneskaret

Revisorer Harald Lindvik  
 og Per Mathisen

Styret 2019
Fra venstre Hege Ajer Petterson,  
Siri Fedje, Solveig Hammershaug, 
Jon Ruder, Vidar H. Noreng,  
Erik Hansen og Anne Cath Reppen.
Christian Boe Astrup og Rune 
 Gjelberg var ikke tilstede da bildet 
ble tatt.  
Foto: Akers Avis Groruddalen.
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Dansegruppa Spicy Wagwans  
med Amina, Nithusha og Sarah er  
en av flere grupper som har danse- 
trening på Furusetheimen.
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Solglimt har overtatt alt det praktiske  
rundt 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 Høy-
bråten og har lang erfaring i bransjen og 
et godt omdømme. Furuset Vel får sam-
tidig 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 cateringsel-
skaper eller å tilberede mat i stor skala 
på  kjøkkenet. Solglimt utviser imidlertid 
fleksibilitet overfor leietakere med spesi-
elle 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. 

De siste årene har 
Furusetheimen huset 
den årlige feiringen av 
gudinnen Durga, som er 
den viktigste gudinnen 
i hinduismen. Durga 
fremstilles som en vak-
ker og sterk kvinne med 
makt til å bekjempe 
onde demoner.

Deltakerne på festen 
tilber, danser, spiser god 
mat og gir hverandre 
gaver. Barna har teater 
og fremfører sang, dans 
og dikt. Gjennom denne 
feiringen lærer de om 
hinduismens ritualer.
Foto: Akers Avis  
Groruddalen.
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Oppgradering av lekeplassen  
og tennisbanen i Grorudveien 95 
Rehabilitering og oppgraderingen av 
 Leker`n; balløkke/skøytebane, tennis-
bane og Bydelspark i Grorudveien 95  
er nå ferdigstilt og anlegget ble åpnet 
med stor fest den 09.11.19. 

Furuset Vel tok for et par år siden initia-
tiv til en befaring av «Leker`n» med 
 representanter fra Oslo kommune, Bydel 
Alna, Bydelsrusken, OBOS og Furuset 
Idrettsforening. 

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

Temaene var:
Hva kan vi gjøre for å få rehabilitert den 
gamle lekeplassen, «Leker`n», med grus-
bane/ skøytebane og tennisbane i Gro-
rudveien 95? 

Hvordan kan vi oppgradere området slik 
at det igjen kan benyttes av stedets sta-
dig flere barnefamilier? 

Hvordan gjenskape liv og røre på dette 
området som i årevis har vært så sam-
lende på tvers av generasjoner? 

OBOS Prosjekt v/Lars Myhrbraaten ble 
engasjert til å følge opp arbeidet. 

Særlig grunnarbeidene viste seg å være 
omfattende og nødvendige. Det ble inn-
gått avtale med anleggsgartnermester 
Guthorm Hoff som utførende hoved-
entreprenør. Furuset Vels og  Furuset 
Idrettsforenings medlemmer har i tillegg 
utført en del dugnadsarbeid. Det har 
videre vært et godt samarbeid med  
Alna renhold og tekniske sentral. 

Saker der vellet er  
engasjert

Stor takk til OBOS for  
en oppgradert og fin 
lekeplass. Med spille-
midler og støtte fra Oslo 
kommune, Bydel Alna 
og lokale samarbeids-
partnere står fotball-
banen klar til å tas i 
bruk. Til sommeren blir 
det tennis!
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15. - 17. november, Norges Varemesse, Lillestrøm
Freedag 08.00-18.00 Lørdag 08.00-18.00 Søndag 08.00-17.00
Kjøp billett på dogs4all.no - Spar tid og penger!

TA MED
HUNDEN DIN

NYHETER
AKTIVITETER
SHOW

GJØR DEG KLAR TIL JUBILEUMSFEST!
0

EUMSFEST

Etter flere år hvor den 
har forfalt mer og mer, 
har nå Leker´n i Grorud-
veien 95 gjenoppstått i 
ny og moderne utgave, til 
glede for en ny genera-
sjon med barn på Furu-
set! Da ble det fest!

ROLF E. WULFF

 Det var mange som fant veien 
til lekeplassen for å være med 
på den offisielle åpningen. Både 
gammel og ung var til stede. Det 
så man ikke minst da snoren 
skulle klippes. Den æren tilfalt 
Victor Ajer Ahumada (9) som 
spiller både fotball og hockey 
på Furuset - to aktiviteter som 
ofte utspant seg på Leker´n før 
den forfalt, i tillegg til ren lek og 
moro. Sammen med ham sto en 
som i ung alder spente på seg 

hockeyskøytene og benyttet den 
islagte lekeplassen på vinterstid. 
Ingen ringere enn Leif Solheim, 
en av gigantene i norsk ishockey-
historie og første vinner av gull-
pucken!

 Året rundt
 – Vi var her hver dag om vinte-
ren. Det var her jeg lærte meg å 
gå på skøyter. Det er flott å se at 
plassen har fått nytt liv og fint at 
det kommer til å bli sprøytet her 
om vinteren, slo hockeylegenden 
fast, før han tok en lang hockey-
samtale med Victor.

– Ja, her skal det bli is på vin-
terstid, lover Tore Holmquist fra 
Alna-rusken.

– Nå som plassen har fått nytt 
liv og blitt så flott, skal vi sørge 
for at den vedlikeholdes hele året 
rundt. Det er bare naturlig at vi 
skal sprøyte fotballbanedelen om 
vinteren slik at det blir skøytegå-
ing her igjen også!

Plassen har både lekeplass 

med apparater, fotball/skøyte-
bane, tennisbane og sittegrupper. 

 Viktig samlingsplass
 – Så flott at det blir nytt liv her! 
Det skal bli godt å se unger boltre 
seg igjen og høre frydefull latter, 
sier Astrid Stensli Kristiansen, 
tidligere lærer ved Furuset skole, 
som bor kun noen få steinkast fra 
plassen.

– Her lekte ungene mine mye. 
Det er flott for oss i den eldre ge-
nerasjonen her på gamle Furuset, 
som husker hvordan det virkelig 
en gang var, å få oppleve at en så 
viktig plass for alle i nærmiljøet, 
barn som voksne, får nytt liv.

Vidar H. Noreng, som holdt 
åpningstalen, har også en barn-
domstid med minner fra plassen. 
Da han og andre i nabolaget så 
hvor forfallent det etter hvert 
ble, og det til slutt kom en hen-
vendelse til velforeningen om at 
noe burde gjøres, satte han i gang 
og engasjerte sitt store nettverk 

innenfor bydelsadministrasjonen 
og på Furuset for øvrig.

- Det er rundt seks år siden. 
Ting tar tid. Men det lever vi fint 
med når vi får et sluttresultat som 
dette, konstaterer Vidar.

- Etter at vi ble voksne har vi 
mang en gang sagt at i Grorud-
veien 95 var allting bedre før. Det 
er en glede at vi ikke trenger å si 
det lenger. Nå skal lekeplassen 
atter en gang fylles med liv. Nå 
har vi fått den viktige samlings-
plassen mellom husene på gamle 
Furuset tilbake! Nye lekeappa-
rater, benker og bord, samt at 
tennisbanen og fotballbanen er 
totalt rehabilitert.

I anledning åpningen ble alle 
som på en eller annen måte har 
vært involvert i gjenopprettelsen 
av lekeplassen behørig takket 
og overlevert blomster. Og for 
alle andre som tok turen ble det  
kaffe og mineralvann og grilling 
av pølser.

Leker´n i ny prakt

HYGGELIG PRAT: Hockeylegende 
Leif Solheim syntes det var stort at det 
var en ung ishockeyspiller fra Furu-
set som klippet snora. De fant tonen 
etterpå da de snakket hockey. I bak-
grunnen ses tidligere lærer ved Furuset 
skole, Astrid Stensli Kristiansen, som 
synes det er flott at hun skal få se barn i 
aktivitet igjen på lekeplassen.

LOVER IS: Tore Holmquist i Alna-
rusken skal sørge for vedlikeholdet av 
nye «Leker´n» hvor det ikke minst vil 
bli skøytebane om vinteren.

På SOMMERSTID: Slik ser den oppgraderte lekeplassen ut på 
sommerstid. Da bildet ble tatt sist sommer var fremdeles rehabilite-
ringen av tennisbanen til høyre i gang.

VELFORTJENTE BLOMSTER: Tord Olsen (Guthorm Hoff AS, 
f.v.), Lars Myhrbraaten (OBOS Prosjekt) og Guthorm Hoff (Gut-
horm Hoff AS) fikk stor takk og flotte blomster fra Vidar H. Noreng 
og leder i Furuset Vel, Hege Ajer Petterson.

VINTERLIG GRILLING: Grilling av pølser hørte med på åp-
ningsdagen. I kaldt og litt surt vær smakte det ekstra godt.
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Spesialist på franske merker gjennom 40 år!
Service og EU-kontroll på alle merker.

Kort ventetid!

Bilverkstedet
på Kalbakken

Bedriftsveien 10, 0950 Oslo
Tlf. 22 25 52 52

www.bohm-auto.no
- Norges største Citroën varebilforhandler -

Kontaktinformasjon
Tveita bilservice a/s

Tvetenveien 154, 0671 Oslo
Tlf:22274290

Email for bestilling av time:
service@tveitabilservice.no
Husk regnr. og kilometerstand

Kontaktinformasjon
Tveita bilservice a/s

Tvetenveien 154, 0671 Oslo
Tlf:22274290

Email for bestilling av time:
service@tveitabilservice.no
Husk regnr. og kilometerstand

• Dekkhotell
• Billakkering
• EU-kontroll
 Tvetenveien 154
 22 27 42 90
 post@tveitabilservice.no
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Leker´n i ny prakt

LEGEN-
DARISKE 
FURUSET-
MENN: Leif 
Solheim er 
en av tidenes 
beste norske 
hockeyspil-
lere. Han tok 
sine første 
skøytesteg på 
«Leker´n». 
Her ser vi 
ham sammen 
med en annen 
«lekeplass-
gutt», Roy 
Sørensen, 
sammen med 
legendariske Ole Reistad (OL-mester 1928 i militært patruljeløp, 
flyger- og krigshelt) i forbindelse med finalen da Furuset sikret seg 
sitt første norgesmesterskap i ishockey i 1949.

BERØMT TENNISSPILLER: Trygve Lie (t.h.) var en fryktet tennis-
spiller på lekeplassen i Grorudveien 95. Den gang var han justisminis-
ter og plassen fikk derfor kallenavnet «Justis plass». Det var flere store 
publikumskamper mot direktør Bratz ved Grorud Jernvarefabrik. Det 
sies at Bratz var litt sur fordi Lie stakk av med mye av æren for ten-
nisbanen – for tross alt var det han som hadde skutt inn mest penger i 
opparbeidelsen av anlegget. De to bodde for øvrig kun et steinkast fra 
banen.

UNG SNORKLIPPER: Victor Ajer Ahumada (9) fikk 
æren av å klippe over snora da «Leker´n» ble gjenåpnet. 
Han fikk god hjelp av ishockeylegenden  
Leif Solheim som står rett bak ham.

– Hei, kjære Furuset be-
boere, gratulerer med da-
gen! Endelig er Leker´n 
klar til å tas i bruk for 
Furusets barn og unge - 
både sommer og vinter. 

– Allerede i 1880 var det en 
stor låve her, som eieren av Chris-
tiania Poudretfabrik, Cæsar Emil 
Ramel Michelet, benyttet som 
høylager for sin virksomhet. Kon-
sul Anthon B. Nilsen, alias forfat-
teren Elias Kræmmer, kjøpte opp 
store deler av Michelets dødsbo 
og hogde ned mye av skogen som 
den gang sto langs Micheletveien. 
Låven i Grorudveien 95 benyttet 
han til oppsamlingsplass for bark. 

I 1915 begynte demonterin-
gen av barkelåven, som noen år 
senere ble satt opp på Nedre Fu-
ruset gård langs Micheletveien, og 
som i dag fungerer som lager, eid 
av Per Klemetsrud. I forbindelse 
med utparselleringen av de før-
ste villaeiendommene på Furuset 
skjenket konsul Anton B. Nilsen i 
1916 eiendommen i Grorudveien 
til lekeplass og park for stedet, 
mot at kommunen opparbeidet 
og holdt den ved like. 

Oppgaven ble av kommu-
nen mottatt med takk, men det 
tok sin tid med opparbeidelsen. 
For Furuset Vel, som ble stif-
tet i 1912, hadde opparbeidelse 
av lekeplassen i mange år hatt 
en sentral plass på saklistene 
på styre- og medlemsmøtene.  
Styret var aktive pådrivere, og det 
var utstrakt kontakt og samarbeid 
mellom representanter fra vellet 
og Aker kommune for å få finan-
siert og gjennomført prosjektet. 

Først i 1935 sto lekeplassen, 
eller «Leker´n» som den ble kalt, 
klar til å tas i bruk. Allerede fra 
starten av ble det en fin tumle-
plass for barn og unge - både 
sommer og vinter. De store pu-
blikumskampene på tennisbanen 
den gang var mellom direktør 
Bratz på Grorud Jernvarefabrik 

og Trygve Lie, som var justismi-
nister (og senere FNs første ge-
neralsekretær). Derfor fikk banen 
tilnavnet «Justis plass». I mange 
år var «Leker´n» det lokale sam-
lingsstedet og en trivselsfaktor i 
bomiljøet på Furuset, med mye 
latter og moro med barnepark, 
lek, fotballsparking og tennis. 

Skøytebanen fungerte i flere 
perioder som den reneste talent-
fabrikken for Furuset Ishockey. 
Det var yrende liv hele vinteren 
av hockeyspillende guttunger. 
Plassen var liten, og gutta oppar-
beidet derfor fremragende kølle-
teknikk, noe de selvfølgelig fikk 
stor nytte av da de seinere kom 
på banen for å spille «or´ntlig hoc-
key». Den lille isflaten ble gjen-
nom flere år et klekkeri for flere 
av de aller beste hockeyspillerne 
i FIF, med Solheim-brødrene Os-
car, Øyvind og Leif i spissen.

Nylig avdøde Bitten Resell 
(født Arfeldt) hadde følgende 
minner: «Det var her jeg lærte å 
gå på skøyter. Det begynte med 
snabelskøyter med reimer. Så ar-
vet jeg skruskøyter som var spis-
set 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 skøytealderen. 
Jeg tror de kostet 25 kroner».

Allerede i 1948 dukket spørsmå-
let opp på styremøtene i Furuset 
Vel om å etablere en barnepark 
på lekeplassen. Men det fantes 
verken hus eller toaletter. I 1950 
begynte Ingeborg Kjærnli, som 
var helsesøster i området og leder 
av barneparkkomiteen, å sette i 
gang byggingen av et uværsskur 
på lekeplassen, noe hun hadde 
bred støtte i befolkningen til. 
Barneparkvirksomheten var i 
gang. 100-vis av furusetunger har 
opp gjennom årene gått i bar-
neparken. Mye latter og glede, 

selvfølgelig også gråt og snørr. I 
forbindelse med at parkhuset for 
noen år siden ble revet og vann-
tilførselen plombert, ble det ikke 
lenger mulig med sprøyting av 
is vinterstid og vedlikehold med 
vanning og valsing av tennisba-
nen sommerstid. Skjøtselen på 
eiendommen ble begrenset til det 
aller mest nødvendige med klip-
ping av gress, og området framsto 
som relativt nedslitt og lite imøte-
kommende. Det verste var likevel 
at lyden fra lekende barn og unge 
nesten var forsvunnet. Trist, for 
aldri har det vel bodd flere barn 
og unge i området med behov for 
en god lekeplass og en trygg lokal 
aktivitetspark.

Furuset Vel tok derfor i 2013 in-
itiativ til en befaring av «Leker´n» 
med representanter fra Oslo kom-
mune, Bydel Alna, Bydelsrusken, 
OBOS og Furuset Idrettsforening. 
Det sentrale spørsmålet var - hva 
kan vi gjøre for å oppgradere om-
rådet slik at det igjen kan benyttes 
av stedets stadig flere barnefamili-
er? Hvordan gjenskape liv og røre 
på dette området som i årevis har 
vært så samlende på tvers av gene-
rasjoner? 

Som et resultat av befaringen 
ble det inngått en samarbeidsav-
tale mellom Furuset Vel og By-
del Alna med klar intensjon om 
å rehabilitere og samarbeide om 
skjøtsel på friområdet i Grorud-
veien 95. Etter mange søknads-
brev, og med støtte fra Bydel Alna 
og med midler fra Oslo kommune 
sentralt, Groruddals-satsningen, 
statlige spillemidler og OBOS 
som har gitt oss en ny moderne 
lekepark, er vi i dag klare til å ta 
anlegget i bruk.

Stor takk til OBOS ved Åge 
Pettersen, OBOS prosjekt ved 
Lars Myhrbraaten, anleggsgart-
nermesterfirmaet Guthorm Hoff, 
Ruskenpatruljen v/Alna renhold 
og tekniske sentral, samt ikke 
minst Furuset Vel v/Hege Ajer 
Petterson. Takk for at det har blitt 
så fint som det har blitt!

TALEFØR FURUSETGUTT: Vidar H. Noreng holdt åpningstalen og ga samtidig et kort historisk 
tilbakeblikk om «Leker´n».

Vidar har ordet:
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Leker´n i ny prakt

LEGEN-
DARISKE 
FURUSET-
MENN: Leif 
Solheim er 
en av tidenes 
beste norske 
hockeyspil-
lere. Han tok 
sine første 
skøytesteg på 
«Leker´n». 
Her ser vi 
ham sammen 
med en annen 
«lekeplass-
gutt», Roy 
Sørensen, 
sammen med 
legendariske Ole Reistad (OL-mester 1928 i militært patruljeløp, 
flyger- og krigshelt) i forbindelse med finalen da Furuset sikret seg 
sitt første norgesmesterskap i ishockey i 1949.

BERØMT TENNISSPILLER: Trygve Lie (t.h.) var en fryktet tennis-
spiller på lekeplassen i Grorudveien 95. Den gang var han justisminis-
ter og plassen fikk derfor kallenavnet «Justis plass». Det var flere store 
publikumskamper mot direktør Bratz ved Grorud Jernvarefabrik. Det 
sies at Bratz var litt sur fordi Lie stakk av med mye av æren for ten-
nisbanen – for tross alt var det han som hadde skutt inn mest penger i 
opparbeidelsen av anlegget. De to bodde for øvrig kun et steinkast fra 
banen.

UNG SNORKLIPPER: Victor Ajer Ahumada (9) fikk 
æren av å klippe over snora da «Leker´n» ble gjenåpnet. 
Han fikk god hjelp av ishockeylegenden  
Leif Solheim som står rett bak ham.

– Hei, kjære Furuset be-
boere, gratulerer med da-
gen! Endelig er Leker´n 
klar til å tas i bruk for 
Furusets barn og unge - 
både sommer og vinter. 

– Allerede i 1880 var det en 
stor låve her, som eieren av Chris-
tiania Poudretfabrik, Cæsar Emil 
Ramel Michelet, benyttet som 
høylager for sin virksomhet. Kon-
sul Anthon B. Nilsen, alias forfat-
teren Elias Kræmmer, kjøpte opp 
store deler av Michelets dødsbo 
og hogde ned mye av skogen som 
den gang sto langs Micheletveien. 
Låven i Grorudveien 95 benyttet 
han til oppsamlingsplass for bark. 

I 1915 begynte demonterin-
gen av barkelåven, som noen år 
senere ble satt opp på Nedre Fu-
ruset gård langs Micheletveien, og 
som i dag fungerer som lager, eid 
av Per Klemetsrud. I forbindelse 
med utparselleringen av de før-
ste villaeiendommene på Furuset 
skjenket konsul Anton B. Nilsen i 
1916 eiendommen i Grorudveien 
til lekeplass og park for stedet, 
mot at kommunen opparbeidet 
og holdt den ved like. 

Oppgaven ble av kommu-
nen mottatt med takk, men det 
tok sin tid med opparbeidelsen. 
For Furuset Vel, som ble stif-
tet i 1912, hadde opparbeidelse 
av lekeplassen i mange år hatt 
en sentral plass på saklistene 
på styre- og medlemsmøtene.  
Styret var aktive pådrivere, og det 
var utstrakt kontakt og samarbeid 
mellom representanter fra vellet 
og Aker kommune for å få finan-
siert og gjennomført prosjektet. 

Først i 1935 sto lekeplassen, 
eller «Leker´n» som den ble kalt, 
klar til å tas i bruk. Allerede fra 
starten av ble det en fin tumle-
plass for barn og unge - både 
sommer og vinter. De store pu-
blikumskampene på tennisbanen 
den gang var mellom direktør 
Bratz på Grorud Jernvarefabrik 

og Trygve Lie, som var justismi-
nister (og senere FNs første ge-
neralsekretær). Derfor fikk banen 
tilnavnet «Justis plass». I mange 
år var «Leker´n» det lokale sam-
lingsstedet og en trivselsfaktor i 
bomiljøet på Furuset, med mye 
latter og moro med barnepark, 
lek, fotballsparking og tennis. 

Skøytebanen fungerte i flere 
perioder som den reneste talent-
fabrikken for Furuset Ishockey. 
Det var yrende liv hele vinteren 
av hockeyspillende guttunger. 
Plassen var liten, og gutta oppar-
beidet derfor fremragende kølle-
teknikk, noe de selvfølgelig fikk 
stor nytte av da de seinere kom 
på banen for å spille «or´ntlig hoc-
key». Den lille isflaten ble gjen-
nom flere år et klekkeri for flere 
av de aller beste hockeyspillerne 
i FIF, med Solheim-brødrene Os-
car, Øyvind og Leif i spissen.

Nylig avdøde Bitten Resell 
(født Arfeldt) hadde følgende 
minner: «Det var her jeg lærte å 
gå på skøyter. Det begynte med 
snabelskøyter med reimer. Så ar-
vet jeg skruskøyter som var spis-
set 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 skøytealderen. 
Jeg tror de kostet 25 kroner».

Allerede i 1948 dukket spørsmå-
let opp på styremøtene i Furuset 
Vel om å etablere en barnepark 
på lekeplassen. Men det fantes 
verken hus eller toaletter. I 1950 
begynte Ingeborg Kjærnli, som 
var helsesøster i området og leder 
av barneparkkomiteen, å sette i 
gang byggingen av et uværsskur 
på lekeplassen, noe hun hadde 
bred støtte i befolkningen til. 
Barneparkvirksomheten var i 
gang. 100-vis av furusetunger har 
opp gjennom årene gått i bar-
neparken. Mye latter og glede, 

selvfølgelig også gråt og snørr. I 
forbindelse med at parkhuset for 
noen år siden ble revet og vann-
tilførselen plombert, ble det ikke 
lenger mulig med sprøyting av 
is vinterstid og vedlikehold med 
vanning og valsing av tennisba-
nen sommerstid. Skjøtselen på 
eiendommen ble begrenset til det 
aller mest nødvendige med klip-
ping av gress, og området framsto 
som relativt nedslitt og lite imøte-
kommende. Det verste var likevel 
at lyden fra lekende barn og unge 
nesten var forsvunnet. Trist, for 
aldri har det vel bodd flere barn 
og unge i området med behov for 
en god lekeplass og en trygg lokal 
aktivitetspark.

Furuset Vel tok derfor i 2013 in-
itiativ til en befaring av «Leker´n» 
med representanter fra Oslo kom-
mune, Bydel Alna, Bydelsrusken, 
OBOS og Furuset Idrettsforening. 
Det sentrale spørsmålet var - hva 
kan vi gjøre for å oppgradere om-
rådet slik at det igjen kan benyttes 
av stedets stadig flere barnefamili-
er? Hvordan gjenskape liv og røre 
på dette området som i årevis har 
vært så samlende på tvers av gene-
rasjoner? 

Som et resultat av befaringen 
ble det inngått en samarbeidsav-
tale mellom Furuset Vel og By-
del Alna med klar intensjon om 
å rehabilitere og samarbeide om 
skjøtsel på friområdet i Grorud-
veien 95. Etter mange søknads-
brev, og med støtte fra Bydel Alna 
og med midler fra Oslo kommune 
sentralt, Groruddals-satsningen, 
statlige spillemidler og OBOS 
som har gitt oss en ny moderne 
lekepark, er vi i dag klare til å ta 
anlegget i bruk.

Stor takk til OBOS ved Åge 
Pettersen, OBOS prosjekt ved 
Lars Myhrbraaten, anleggsgart-
nermesterfirmaet Guthorm Hoff, 
Ruskenpatruljen v/Alna renhold 
og tekniske sentral, samt ikke 
minst Furuset Vel v/Hege Ajer 
Petterson. Takk for at det har blitt 
så fint som det har blitt!

TALEFØR FURUSETGUTT: Vidar H. Noreng holdt åpningstalen og ga samtidig et kort historisk 
tilbakeblikk om «Leker´n».

Vidar har ordet:

Takk for god støtte fra:

Også takk til:
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Høsten 2018
Det ble foretatt gravearbeider, og lagt nye 
rør fra hovedvannledningen i Grorud veien 
og til kum i enden av grusbanen. Der ble 
det montert ny kran og vannmåler. 

Etter å ha hatt befaring i samarbeid 
med Oslo kommune, Bymiljøetaten, ble 
uønsket vegetasjon og store råtne trær 
rundt tennisbanen fjernet. Tilsvar ende 
ble det rustne og falleferdige  gjerdet 
rundt banen tatt ned og fjernet. 

Våren 2019 
Rehabiliteringen av balløkke startet opp.  
Uønsket torv og masser ble fjernet. 
 Banen ble avrettet og justert. Det ble 
etablert et fordrøyningsmagasin for 
overvann. Lysmaster ble flyttet og rettet 
opp. Kantstein resatt. Nye ballmål med 
nett ble satt opp. 

Det tilstøtende arealet mellom ball løkken 
og tennisbanen, der det for inntil ca. 10 år 
siden var en kommunal barnepark  
med parkhus, hadde ligget ubrukt/brakk  
i mange år og var tilnærmet grodd igjen. 

Støttemurer var glidd ut og det var ikke 
lenger noe skille mellom denne, lekeplas-
sen/ballbanen/ skøytebanen og tennis-
banen. Ved nedbør og etter snøsmelting 
samlet det seg store mengder overvann 
på ballbanen, grunnet dårlig drenering. 

Uønsket vegetasjon som hadde fått 
 vokse vilt ble fjernet. Det var en stor 
oppgave å få ryddet opp. Matjord ble 
tilført og området tilsådd.  

På grunn av dårlig vedlikehold gjennom 
mange år var det umulig bare å renske 
opp og fjerne mose og ugress i grusen 
på tennisbanen. Banen var mer som en 
«sump/ hengemyr» å regne.  

Stor takk til OBOS
I samarbeid med «OBOS gir tilbake»,  
ble det i vår etablert 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. Kostnadene,  

kr. 562.633,- eks. mva. ble dekket av  
OBOS og inngår ikke som en del av 
 spillemiddelsøknaden, men er en viktig 
del av anlegget.  

Høsten 2019 
I august 2019 startet arbeidet med å  
l egge vannrør fra kum til tennisbane.  
Støttemurer rundt banen ble rettet opp 
og det ble støpt fundamenter for nett-
stolper, spillerbenker og publikums benker.  

Baneunderlaget ble avrettet med subus 
og det ble etablert en komplett ny 
 tennisbane med rød grus og faste hvite 
linjer. Nytt flettverksgjerde er satt opp 
rundt hele banen, samt rundt balløkka/
skøytebanen. 

Lørdag 09.11.19 ble anlegget åpnet med 
ca.150 små og store Furusetbeboere til-
stede. Det var taler som både tok for seg 
Leker`n i historisk perspektiv og takk til 
de som økonomisk, faglig eller gjennom 
utført arbeid hadde bidratt til at anleg-
get på nytt kan være til glede for dagens 
og framtidas barn og unge. 

Deretter var det leker for barna og 
 nabolagsfotball med grilling og ser vering 
av solbærtoddy og boller, noe som 
smakte godt på en ellers snøfylt og sur 
november lørdag. 

Kostnader 
De samlede kostnadene for Rehabili-
tering og oppgraderingen av Leker`n; 
balløkke/skøytebane, tennisbane og 
Bydelspark i Grorudveien 95 på Furuset 
beløp seg til kr. 1.599.784,-. 

Dette er dekket inn av Spillemidler gjen-
nom Oslo kommune, Bymiljøetaten -  
Bomiljøtilskudd gjennom Byrådslederens 
kontor – tilskudd fra Bydel Alna, OBOS, 
Furuset Idrettsforening, Furuset Allidrett 
IF og Furuset Vel. 

På grunn av en mild vinter har skøyte- 
banen ikke blitt islagt, men forhåpent-
ligvis blir det mange barn, unge om 
familier som tar i bruk ballbanen og 
 tennisbanen til sommeren.
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Trafikksituasjonen på Furuset
1. april 2019 arrangerte Furuset Vel et 
beboermøte om beboerparkering. Der 
deltok Aimar Andersen fra Bymiljøetaten, 
Knut Røli og Monique Nyberget Hiller fra 
BU og svarte på spørsmål fra beboerne  
i området. Bakgrunnen for møtet var  
parkeringssituasjonen på gamle Furuset 
med mye fremmedparkering både av 
private biler og nyttekjøretøy, dessuten 
biler uten skilt som opplagt inngår i en 
eller annen form for næringsvirksomhet 
(Micheletveien). Spørsmålet vi ønsket 
å stille var om beboerparkering kunne 
være et riktig virkemiddel for å få ned 
mengden av (uønskede) biler i området. 

En problemstilling som raskt dukket 
opp på møtet, var hvordan de private 
velveiene i området driftes og forvaltes, 
veier som nedre del av Ulsholtveien, 
Lønneveien, Gamleveien (Bratzbakken) 
og andre. Vi henvendte oss derfor til By-
miljøetaten i etterkant av møtet for å få 
en oversikt over veiene, og hvordan man 
gikk frem for eventuelt å kunne få til en 
konvertering fra privat til offentlig eier-
skap og ansvar. Private veier om fattes 
som kjent ikke av beboerparkering, og 
vår oppfatning var – og er - at vi først 
må ha en avklaring hva angår de private 
veiene før vi eventuelt kan støtte en inn-
føring av beboerparkering. Hvis ikke, er 
det stor fare for ‘lekkasjer’ av parkerin-
ger til nettopp disse veiene.
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Møtet om beboer-
parkering trakk fullt  
hus med engasjerte 
mennesker!
Foto: Akers Avis  
Groruddalen.

Vi forespurte Bymiljøetaten om hva  
som er holdning og praksis i dag, og fikk 
8. april 2019 følgende svar: 

Når det gjelder spørsmål om kommu-
nal drift av private veier, uavhengig av 
reguleringsformål, såkalte velveier, er 
det følgende å si om denne gamle ord-
ningen; Enkelte gamle, private veier har 
blitt vinterdriftet av kommunen fordi de 
ble ansett av kommunen som attraktive 
for andre enn kun beboere å benytte. 
Ordningen innebærer at kommunen 
forestår all vinterdrift med brøyting og 
strøing samt vårrengjøring. Alt annet 
vedlikehold og drift påligger de private  
å utføre. Denne type ordning inngås ikke 
lengre. Dersom det settes opp private 
parkeringsreguleringer eller bommer 
som begrenser allmenn tilgjengelighet 
på veinettet, opphører den kommunale 
vinterdriften.  
 
For at en privat vei skal kunne overtas 
til kommunal helårsdrift, må følgende 
forhold være avklart: Veien må ha en 
offentlig veiregulering, den må være av 
allmenn interesse å benytte og ikke ende 
opp kun i private gårdsplasser. Veien må 
videre være bygd i henhold til Oslo kom-
munes standarder og normaler. Det vil 
være forslagsstiller til endringen som må 
bære kostnader ved ombygning. 

Saker



Som det fremgår av svaret fra BYM  virker 
det som en komplisert prosess å konver-
tere en vei fra privat til offentlig, dessu-
ten høyst sannsynlig også svært kostbart 
og noe som beboerne selv må stå for. 
Dette virker verken rimelig  eller realistisk 
etter vårt syn og det er ikke sannsynlig at 
det vil komme noen private initiativ rundt 
dette. Det var ganske stor – og etter sty-
rets oppfatning berettiget - frustrasjon 
rundt dårlig veistandard og manglende 
vedlikehold i møtet.

Vi henvendte oss derfor til lederen for 
Alna Bydelsutvalg, Knut Røli, med en 
forespørsel om et møte der vi kunne 
 diskutere om hvordan vi skulle gå frem 
videre for – om mulig - å få til en konver-
tering – i hvert fall av noen av veiene  
– og fikk til svar at vi skulle sende en for-
mell henvendelse til Bydelen. Dette har vi 
gjort og saken ble behandlet i Alna miljø- 
og byutviklingskomite i november 2019: 

Sak 43 /19 Omgjøring av private  
veier til offentlige veier på Furuset  
der følgende vedtak ble fattet:

«Miljø- og byutviklingskomiteen ber 
 bydelsdirektøren sette opp et brev på 
vegne av Miljø- og byutviklingskomiteen 
om de problemstillingene som Furuset 
vel tar opp, og at det bes om hjelp til å 
få løst problemstillingene. Brevet sendes 

til byrådet, og med kopi til partiene på 
rådhuset. Både det konkret forholdet 
som er tatt i henvendelsen fra Furuset 
Vel og det generelle forhold med private 
veier i Oslo, bør omtales i brevet. 

Furuset Vel tar også et initiativ overfor 
Bymiljøetaten v/divisjonsdirektør Rune 
Gjøs i 2020. Han erkjente problemet 
med private velveier på et møte  
i Groruddalen Miljøforum og ville selv 
 fremme saken overfor det politiske 
 miljøet for å få økte bevilgninger som 
han anså som nødvendig for at etaten 
kunne overta ansvaret for disse veiene. 
Hvis vi har kapasitet, vil vi også kontakte 
Bystyret i februar/mars når budsjett-
arbeidet starter. 

Befaring med Bydel Alna
Furuset Vel hadde 9. oktober 2019  
også en befaring på Furusetveier  
med  Bydel Alna v/samfunnsplanlegger 
Farah Humayun. Fra Furuset Vel stilte 
Vidar H. Noreng og Christian Boe Astrup. 
Vi gjennomgikk flere viktige problemstil-
linger tilknyttet forvaltningen av veier  
på Furuset. Det er vårt håp at befaringen  
vil bidra til økt bevissthet omkring de 
utfordringene som finnes, og til styrket 
evne til å finne en endelig, forvaltnings-
messig avklaring. 

Bydel Alna mottok i mai 
2019 henvendelse fra 
Furuset Vel om mulig-
heter for å gjøre om 
enkelte private veier 
på Furuset til offentlige 
veier. 

Spørsmålet er om de 
private veiene i om-
rådet, som nedre del 
av Ulsholtveien, Lønne-
veien og Gamleveien og 
andre kan konverteres 
fra privat til offentlig 
 eierskap. Begrunnelsen  
er frustrasjon over 
 dårlig veistandard, 
manglende vedlikehold 
og uklarhet om hvem 
som har ansvaret for 
brøyting og vedlikehold.
Enkelte år med mye  
snø og glatt føre har 
«Bratzbakken» vært 
mer egnet til akebakke 
enn som gangvei til 
Grorud stasjon. 

Her, fra venstre Jon 
Ruder, Leif Solheim og 
Christian Boe Astrup.
Foto: Akers Avis  
Groruddalen.
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Pga regn foregikk det meste av befarin-
gen per bil, med stopp ved Gamleveien 
(Bratzbakken), langs Ulsholtveien og i 
Lønneveien.  Det ble påpekt at alle disse 
veiene både er private og kommunale, 
og hvilke forvaltningsmessige utfordrin-
ger dette medfører.

Hyblifisering på gamle Furuset
Furuset Vel jobber for et godt bomiljø 
på Furuset og har i lengre tid registrert 
at flere av de gamle eneboligene selges, 
deles opp og konverteres til det som  
i realiteten er hybelhus. I boligene bor 
det følgelig langt flere enn tilfellet var 
tidligere, med den belastningen på infra-
struktur som vann, kloakk, trafikk og 
parkering dette medfører.

Denne virksomheten skaper generelt 
problemer for et gammel og etablert 
nabolag på grunn av forsøpling og mang-
lende orden og vedlikehold. 

Vi sendte derfor i starten av desember 
2019 et brev til Plan- og Bygningsetaten 
der vi ba dem sjekke fem adresser for  
å se på om det kan registreres endret 
bruk som kan anses som en søknads-
pliktig bruksendring. På fire av adresse-
ne var ikke dette tilfellet, slik Plan- 
og Bygningsetaten velger å tolke gjeld-
ende lover og retningslinjer. Styret 
er såpass bekymret over utviklingen 

at man på tross av dette vil fortsette 
 arbeidet med å unngå økende innslag av 
‘hyblifisering’ i området vårt og skape 
oppmerksomhet rundt dette. Området 
vårt fortettes kraftig. Sammen med 
 ‘hyblifiseringen’ representerer dette 
kraftige endringskrefter i et lite, og til 
dels sårbart område. Det er i realiteten 
siste rest av den opprinnelige “Furuset-
bygda” som nå står i fare for å utraderes.

Vi vil jobbe inn mot det politiske miljøet, 
lokalt og sentralt, og også knytte kontakt 
med andre velforeninger for å danne  
en felles allianse som har et bredere og 
mer prinisipelt perspektiv enn myndig-
hetenes snevre fokus på formelle lover 
og retningslinjer, som størrelse på sove-
rommene, tilgang til vindu, etc. Hyblifi-
sering er ikke unikt for Furuset, men bør 
ses i sammenheng med den generelle 
boligpolitikken her i landet – eventuelt 
mangelen på en slik..

Furusetveien 3
Som nabo til Furusetveien 3, fikk vi 
nabo varsel i forbindelse med en søknad 
om riving av eksisterende enebolig og 
opp føring av tre bolighus. I vårt tilsvar 
til Plan og Bygg understreket vi behovet 
for å bevare det eldgamle veiløpet til 
pilegrimsveien Ulsholtveien nedenfor 
Furusetveien (grusveien), der det var 
prosjektert innkjøring til alle boligene. 

De siste par årene har 
flere eneboliger på 
gamle Furuset blitt gjort 
om til utleieboliger - en 
ny form av fenomenet 
som kalles «hyblifise-
ring». Furuset Vel fryk-
ter hva dette kan bety 
for nærmiljøet og får 
støtte av stortingsrepre-
sentant Jan Bøhler (Ap).

Hvis dette får utvikle 
seg videre, er vi redd 
for at hele området 
forslummes. Hvilke 
barnefamilier ønsker å 
flytte inn i et sånt strøk? 
Vi må bevare et levende 
lokalsamfunn der inn-
byggere deltar, har barn 
i barnehage og skole, i 
idrettslag og alt det vi 
forbinder med et godt 
oppvekstmiljø, sier Rune 
Gjelberg til Akers Avis.
Foto: Akers Avis  
Groruddalen.
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Dette ble tatt til følge og innkjøring blir 
fra Furusetveien. 

På vårt initiativ fikk vi også Byantikvaren 
til å foreta en arkeologisk registrering 
med tanke på tomtens beliggenhet like 
ved den gamle middelalderkirken. Her 
var konklusjonen: «Det ble ikke gjort 
funn av automatisk fredete kulturminner 
under registreringen. Undersøkelsesplik-
ten er dermed oppfylt, og Byantikvaren 
har ingen videre merknader.» 

Prosjektplanene for hele prosjektet ble 
også til slutt endret. Den opprinnelige 
eneboligen blir stående, men skal byg-
ges på og tre bolighus oppføres. Totalt 
sett opplever Styret sakens gjennom-
gang, behandling og endelige konklusjon 
som tilfredsstillende. Et eksempel på 
at det faktisk nytter å spille inn kultur-
historiske, estetiske og reguleringsorien-
terte perspektiver i byggesaker. 

Soleglad 4
Furuset Vel har også vært i dialog med 
Plan- og Bygningsetaten tilknyttet bygge-
arbeider i Soleglad 4. Ut fra Saksinnsyn i 
Oslo kommune, Plan og Bygningsetaten 
registrerte Styret at det siden 2014 er 
blitt forsøkt igangsatt en rekke tiltak som 
i alle fall er problematiske, muligens 
også ulovlige, tilknyttet dette prosjektet.  
Alle disse tiltakene er nå opphevet, jfr 
Plan- og Bygningsetatens korrespon-

danse med Firmaet Multi Bygg Consult 
AS som nå står som tiltakshaver.
Det er rammetillatelsen av 01.04.2014 
som ligger til grunn utbyggingen. Til-
taket gjelder ombygging, tilbygging og 
påbygging av enebolig på gamle Furuset. 
Tiltaket innebærer opprettelse av en ny 
boenhet i sekundærleilighet.

Så vidt vi kan se; er den gamle ene-
boligen revet. Slik nybygget fremstår 
i februar 2020, representerer dette et 
drastisk brudd med strøkets generelle 
småhuskarakter.  Det ser nærmest ut 
som en stor «brakkerigg» med mulig-
heter for «masseutleie». Vi følger opp 
Soleglad 4 videre.

Etablering av et digitalt arkiv
Styret tok en beslutning om å starte 
en prosess for å etablere et digitalt (og 
fysisk) arkiv for Furuset Vel. Dette vil 
innebære etablering at et ordnet, over-
siktlig fysisk dokumentarkiv i kontoret 
i Furusetheimen, samt at dokumenter 
av særskilt historisk verdi og alle nyere 
dokumenter som fortsatt har praktisk 
relevans vil bli scannet og lagt i en 
 nyopprettet database. 

Denne gjøres tilgjengelig for Styret og 
Vel’ets medllemmer gjennom web-
portalen StyreWeb, som Furuset Vel  
i løpet av våren 2020 vil inngå samar-
beid med. Vi vet at både Groruddalen 
Miljøforum og Groruddalen Historielag 
har benyttet, og fortsatt benytter, denne 
portalen, til stor tilfredshet.  Prosjekt-
leder er styremedlem Christian Boe  
Astrup.

Dugnader og Ruskenaksjoner
Furuset Vel stilte med mannskap under 
årets Ruskenaksjon 9. mai, som var et 
bredt samarbeid mellom Bydel Alna, 
borettslagene, Furuset Idrettsforening, 
Alnaskolen for unge ledere, ungdommer 
fra FUBIAK (Furuset bibliotek og aktivi-
tetshus), Furuset menighet og Ahma-
diyyamenigheten.

Ruskenaksjonen er hver vår et felles løft 
for et ryddigere og penere område. 

Den stadige forsøplin-
gen rundt innsamlings-
punktet i Furusetveien 
11 har gjennom flere  
år vært et tema som 
styret i Furuset Vel  
har tatt opp med Oslo 
kommune, Bymiljø-
etaten. Etter lang 
«kamp» er innsamlings-
punktet nå fjernet.
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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.

Styret i Furuset Vel har ved flere anled-
ninger påpekt overfor Oslo kommune at 
søppel og skrot ofte hensettes utenfor 
glasscontainere og Fretex sine innsam-
lingscontainere. Dette har svært ofte 
vært tilfelle med containerne i krysset 
Furusetveien/Kurlandstien, rundkjøring 
i Ulsholtveien og ved lekeplassen i Gro-
rudveien 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. 

Etter stort påtrykk er nå containerne  
i krysset Furusetveien/Kurlandstien 
 fjernet.

Filmklubben ”Sjuer’n” i 2019
Allerede i 1928 ble det søkt konsesjon, 
og etter noen famlende forsøk var kino-
driften i sving på midten av 30- tallet.  
Svært mange Furusetbeboere har 
 minner om «kino’n» fra sin barndoms- 
og ungdomstid. 

Foreldrerådets Arbeidsutvalg ved Furu-
set Skole (FAU) lånte lokalene én gang i 
2019 og arrangerte barnekino. Tiltaket 
må anses som vellykket og det er også 
planer om filmvisninger i 2020. 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. 
Filmvisningen for voksne tok en pause 
i 2017 og 2018, men var i gang igjen i 

2019.  Filmene som ble vist i 2019 var: 
En ganske snill mann, Zelig, Manndom-
sprøven, Ut å stjæle hester, Rosemary’s 
baby og den danske filmen Å klappe 
med en hånd.

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.

Ingolf Sjøberg har vært 
en av initiativtakerne til 
kinotilbudet på Furuset-
heimen til Furuset skole.
Filmklubben «Sjuer`n» 
har vært veldig populær 
blant den voksne be-
folkningen på Furuset. 
Ofte med 30-40 perso-
ner tilstede. Her fra fil-
men Zelig fra 1983 med 
Woody Allen Mia Farrow  
i hovedrollene. Stor takk 
til Christian Boe Astrup 
som har holdt en inter-
essant innledning foran 
hver visning.



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.  

Formålet er å samordne aktiviteter og 
arrangement i området vårt i løpet av 
året. Dette for å slippe at større arran-
gementer 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 lokal-
miljøet og ut over dette som en god 
møteplass og arena for læring og kultur-
formidling.

Samlet gir frivillige organisasjoner og 
bydelens tjenester barn og unge mulig-
heter til aktiviteter som bygger venn-

Lokalt samarbeid  
og arrangementer
Stor takk til Furusets-
peiderne som stiller opp 
på gode lokale samar-
beidsarrangement. Her 
fra Kom deg ut-dagen.
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penger, bestemme over egen kropp  
og få sin stemme hørt.» Medlemmer  
i  Furuset Vel deltok aktivt i forberedel-
sene til innsamlingsaksjonen i komitéen 
på Furuset, som ble ledet av Hege Ajer 
 Petterson. Øvrige medlemmer i komite-
en var Rune Gjelberg, Kelly Hunter,  
Hege Ajer Petterson, Sahra Jaber, 
 Solgunn Bjørgsvik og Hartvig Opsjøn.  
Tidligere leder Heidi Mikkelsen bidro 
med erfaring og råd på selve aksjons-
dagen.

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

skap, fellesskap og god helse. Ofte helt 
gratis eller til en lav pris.

Lysvandring langs Alnaelva 
Lysvandringen gikk av stabelen torsdag 
10. 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 og 2019 registrerte vi en normal 
mengde folk og et bra gjennomført 
 arrangement, men; det var ingen lys-
installasjoner i Alnaparken, rett og 
slett lite fra Grorud og nedover. Styret 
i  Furuset Vel sendte en henvendelse til 
Bydelen om dette.

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

TV-aksjonen
TV-aksjonen 2019 var den 46. TV- 
aksjonen i rekken og foregikk den  
20. oktober 2019. Innsamlingsaksjonen 
gikk til CAREs arbeid for å skape et bedre 
liv for kvinner i noen av verdens mest 
sårbare områder. «TV-aksjonen skal gi 
kvinner mulighet til å tjene sine egne 

Furuset Idrettsforening  
ved Alnaskolen og 
Furuset Vel er alltid 
sentrale støttespillere 
for lysvandringen langs 
Alnaelva.

Til venstre: Erik Hansen 
og Arne Jørgensen viste 
frem historiske bilder 
fra Furuset Vels arkiv.
Foto: Furuset Vel.

Vi står på for Furuset.
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Sammendrag

Fredag

Lørdag

Kl. 10.00 - 20.00 Salgsfestival på Furuset senter Med masse aktiviteter for store og små!
Kl. 12.00 – «Humlekarneval»  for barnehagene på Furuset 

Kl. 13.00 – Festivalåpning på Trygve Lies Plass

Kl. 10.00 - 18.00 Salgsfestival på Furuset senter  Med masse aktiviteter for store og små!
Kl. 12.00 - Åpning av «Humlegata»  og takhage på Furuset Forum  med store og små overraskelserKl. 14.00 - Familiefest med kreative verksteder på FUBIAK og Trygve Lies plass

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

Aktiviteter:
Mat fra hele verdenDragebygging og oppvisningFlere hoppeslott

Fotballturnering
Ansiktsmaling

Salgsboder
Masse leker for barna

16. - 17. august 2019

...og mye, 

mye mer!

BLOKKPARTY

 
Hovedtemaet 
for Furuset-
festivalen var 
Oslo, europeisk 
miljøhovedstad 
i 2019.
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Sammendrag

«Furusetgjengen» ønsker vel-

kommen til «Kom deg ut-dagen» 

i regi av DNT og lokale sam-

arbeidspartnere . Dagen ble 

 arrangert søndag 2. februar 2020 

i Furuset Aktivitetspark mellom 

Furuset Forum og Furuset skole. 

På grunn av manglende snø ble 

det skøytelek på kunstisbanen, 

eventyrteater, villmarkspost, hest 

og kjerre med Alnaparkens ride-

senter og steking av pinnebrød 

med Furusetspeiderne. Det var et 

stort oppmøte med mange for-

nøyde deltakere.

17



Furusetfestivalen m.m.
Furuset Idrettsforening og Alnaskolen 
tok tak i gjennomføringen av Furuset-
festivalen 16. og 17. august, etter at 
den opprinnelige hovedarrangør måtte 
 trekke seg.

Sammen med FUBIAK og andre gode 
samarbeidspartnere ble Humlegata og 
takhagen på Furuset Forum offisielt 
 åpnet. Sammen med barnehagene og 
Oslo som europeisk Miljøhovedstad  
ble det arrangert et vellykket humle-
karneval og ulike barne-, ungdoms- og 
familiearrangement.

«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 moderniseringsdeparte-
mentet i 2017. Planen inneholdt lokk 
over E6 ved Furuset. Men Statens veg-
vesen 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 by-
styremedlemmer. Kravet er enkelt: - Bestill 
detaljregulering fra Statens vegvesen nå!

Lokalpolitikere, Naturvernforbundet, Fu-
ruset Vel, Furuset IF,  Natur og Ungdom, 
ildsjeler fra Furuset og omegn, Grorud-
dalen Miljøforum, og alle andre med 
engasjement for lokket over E6 samlet 
seg i 2018 utenfor Furu set Forum for å 
henge opp opprops bannerne: «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) 
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er satt av en egen bevilgning til lokk 
over E18 ved Filipstad på 700 millioner 
 kroner, visstnok uten at det foreligger en 
detaljregulering.  

Groruddalen Miljøforum har håp om at 
Statens Vegvesen vil prioritere miljø-
lokket over E6 ved Furuset når prosjek-
tet 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 kommune et 
privat forslag fra Hallstein Bjerke og Odd 
Einar Dørum (V) om igangsettes av Regu-
leringsplan 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 by-
styre 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 regulerings-
plan. Lokket prioriteres inn i forhandlin-
ger om samferdselstiltak.»

Disse medlemmer viser til at E6 er riks-
vei 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 stor-
tingsflertallets 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 regule-
ringsprosess for lokk, ettersom en slik 
reguleringsplan vil kreve statlig sam-
arbeid 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 regje-
ringen 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».

Fra handlingsprogrammet for «Oslo-
pakke 3 i 2019» står Miljølokk over 
E6 omtalt på side 54. Sitatkonklusjon: 
«Statens vegvesen har ikke funnet plass 
til å prioritere planlegging av dette pro-
sjektet i HP i år. Oslo kommune ønsker å 
prioritere bompenger til detaljplanleg-
gingen av prosjektet»

Samferdselsminister (daværende) 
 Tommy Skjervold (Frp) utalte følgende 
om Miljølokk over E6 Furuset til Oslo-
politikerne i mai 2019: Forutsetter en 
lokal prioritering og avsetning av midler  
i Oslopakke 3 for at det skal inngå i 
 Nasjonal Transportplan. 

Med andre ord. Ingen avklaring om  
lokk over E6 i 2019 heller!
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Sammendrag

Det kanskje ikke så mange vet er at 
 kampen for å få E6 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 råd-
givende 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 senk-
ning 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 stem-
mer 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.

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

Avkastningen på kapitalen skal blant 

annet gå til å støtte opp under ungdom 
som tar initiativ og ansvar i lokalmiljøet 
eller aktiviteter og tiltak som på positive  
måter bidrar til å utvikle miljøet på 
 Furuset. 

Det ble ikke foretatt utbetalinger fra 
 fondet i 2019.  Saldoen på minnefondet 
er ved utgangen av 2019 på kr 130.130,-   
I 2019 var rentene på kr 965,-

Takk til
Furuset Vel takker Bydel Alna 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 frivil-
lighetsmidler har i stor grad bidratt til 
dette.

Vi vil også takke mange lokale organisa-
sjoner 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 med-
lemmene. 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 engasje-
ment 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 26199 
Årsabonnementet koster 700,-. 

Eller ring tlf. 22 91 88 20.
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Inntekter 2019 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 
Kontingenter 30 000,00 21 300,00 34 450 33 000 
Leieinntekter 296 600,00  326 023,00 370 000 300 000 
OBOS 50 000,00 0,00 50 000 15 000 
Renteinntekter 548,06 2 028,14 2 000 500 
Gaver / frivillighetsmidler 20 000,00 30 000,00 30 000 30 000 
Norsk Tipping 4 677,31 1 733,77 1 800 5 000 
O. Kristoffersens Bingodrift AS 82 518,49 73 353,98 75 000 90 000 
Momskompenasjon 53 911,00 67 085,00 35 000 55 000  
Gjensidige, kundeutbytte 6 048,00 5 925,00 6 000 6 000  
Bomiljøtilskudd 174 300,00 0,00 192 000 315 000 
Furuset Allidrett, oppgradering Leker´n 125 000,00 0,00 0 0 
Diverse 60 133,25 0,00 0  12 000 
Sum inntekter 903 736,11 527 448,89 796 250,00  861 500 

  Kostnader 2019 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 
Skatter og kommunale avgifter 60 885,51 64 094,60 68 000 65 000
Forsikringer 46 266,00 42 897,00 45 000 47 000
Elektrisk strøm 93 130,27 90 367,05 100 000 95 000
Vedlikehold bygning 113 168,20 118 870,66 150 000 240 000
Renhold 11 875,00 53 625,00 60 000 50 000
Strøsand/snøbrøyting ved velhuset 29 017,67 13 699,00 15 000 30 000
Containerleie/Ruskenutgifter 830,77 3 368,00 5 000 5 000
Kontingenter andre foreninger 3 787,25 4 287,25 4 500 4 500
Heis-og brannkontroll/-reparasjon 3 875,00 0,00 5 000 4 000
Annonser 13 993,00 14 586,00 14 000 15 000
Innkjøp innbo mv. 94 857,50 249 075,00 100 000 100 000
Betalingsgebyrer 880,00 812,75 1 000 1 000
Gaver 0,00 0,00 2 000 1 000
Telenor - internett 8 168,26 7 733,85 8 000 9 000 
Lekeplass Grorudveien 95 0,00 119 690,50 100 000 0 
Focus Elektro 4 336,95 26 520,81 20 000 25 000
Andre driftsutgifter 46 224,30 36 532,24 60 000 50 000 
Sum kostnader 531 255,68 846 159,71 757 500 741 500 
Nedskriving anleggskostnader 20 000,00 20 000,00 20 000 20 000 
Resultat 352 480,43 -338 740,48 18 750 100 000 
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Balanse
Balanse  31.12.2019 31.12.2018 
Eiendeler  
Anleggsmidler  
Furusetheimen 477 878,94 
Nedskriving 2019 -20 000,00 457 878,94 477 878,94 
   
Omløpsmidler   
Forskuddsbetalt forsikring  0,00 0,00
DnB driftskonto  478 807,19 6 793,31
DnB sparekonto  42 684,53 142 314,31
Depositumkonto  13 077,32 12 980,98
Kasse  0,00 0,00  
Sum omløpsmidler  534 569,04 162 088,60 
Sum eiendeler  992 447,98 639 967,54  

  

  Egenkapital og gjeld    
Egenkapital  
Kapital pr. 01.01.2019 627 167,54 
Årets resultat 352 480,43 979 647,97 627 167,54 
  
Gjeld  
Depositum leilighet i 2. etasje  12 800,00 12 800,00  
Sum gjeld og egenkapital  992 447,98 639 967,54  

  Oslo, 20. februar 2020
  Revidert:

 Per Mathisen Britt Langhelle Solveig Anny Hammershaug
 (Revisor) (Revisor) (Kasserer)
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Regnskap

Inga og Even Sveens Minnefond

  Oslo, 20. februar 2020
  Revidert:

 Hjalmar Kielland Vidar H. Noreng Eva Rueslåtten

Resultatregnskap  2019 2018 
Inntekter 
Renter  985,00 861,00 
Sum inntekter  985,00 861,00 

   
Utgifter
Omkostninger  0,00 0,00  
Utbetaling fra fondet  0,00 0,00  
Sum kostnader  0,00 0,00 
Resultat  985,00 861,00 
Sum  985,00 861,00 

Balanse  2019 2018 
Eiendeler
Omløpsmidler   
Bank 9005.05.58850  130 130,10 129 145,10 
Sum eiendeler  130 130,10 129 145,10 

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

Egenkapital    
Kapital pr. 1.1.2015  129 145,00 128 474,10
Årets resultat  985,00 861,00 
Sum gjeld og egenkapital  130 130,10 129 145,00 

23



2

Sammendrag

Lyst til å spille tennis?

Vil du spille tennis på Leker´n  
i Grorudveien 95 i sommer?

Ta kontakt med  
Hege Ajer Petterson  

på tlf. 930 29 871

Midt i OBOS-land
Fra parkeringsplass til et levende bysenter, slik 
ser OBOS for seg å utvikle tomta i Søren Bulls vei. 
Her skal «The Urban Village» stå klar i løpet av få 
år - OBOS seiersbidrag i konkurransen Reinventing 
Cities.

Som vinnere får OBOS kjøpe tomta for 4,8 millio-
ner kroner fra Oslo kommune. Her skal det bygges 
grønt, med plusshus som produserer mer energi 
enn det bruker.

Urban Village skal ligge langs den planlagte bygata 
på Furuset, som skal gå langs Søren Bulls vei,  
før den kobles på Granstangen.

Furuset Hageby
Byggestart for Furuset Hageby ved Granstangen 
skole, et sykehjem for personer med kognitiv svikt, 
er planlagt til januar 2021. Prosjektet skal være klar 
for prøvedrift i juni 2023.  I alt blir det 112 syke-
hjemsplasser med mindre enheter av bogrupper og 
felles oppholdsrom. Beboerne skal få lett tilgang til 
gode uteområder ved som er trygge å bevege seg 
innenfor.

Prosjektet blir et såkalt Futurebuilt-prosjekt, med 
svært høye miljøambisjoner. Dette gjelder både re-
duksjon av klimagassutslipp, energieffektive tiltak i 
bygningskroppen, bruk av fornybar energi, og riktig 
materialbruk.

Nye prosjekter på Furuset

Velkommen  
til Humlegata 

på Furuset  
i 2020!


