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Årsmøte i Bekkestua Vel 
Tirsdag 23. mars 2021 kl. 1900. Digitalt møte. Påmelding ved å sende mail til  

bekkestuavelforening@gmail.com  så snart som mulig og senest en time før møtet.  Du vil da få 

tilsendt invitasjon til det digitale årsmøtet på Teams.  

Årsmøtesaker  

1. Konstituering 

a. Valg av møteleder 

b. Valg av referent 

c. Valg av 2 som skriver under referatet 

2. Styrets beretning og regnskap for 2020 

3. Innmeldte saker 

4. Oppgaver i kommende år  

5. Budsjett 2021 

6. Valg  

a. Valg av styre i Bekkestua Vel 

b. Valg av revisor  

c. Valg av valgkomite 

7. Eventuelt 

8. Innlegg fra Elisabeth Gjølme (H), nestleder i 

planutvalget og fraksjonsleder for Høyres gruppe i 

planutvalget, og Mathias Opdal Weseth (H), medlem 

av planutvalget: Utbygginger i og rundt Bekkestua Vel.   

 

Innkalling til årsmøtet er tidligere kunngjort på vår nettside 

bekkestuavel.no. Sakspapirer vil legges ut på bekkestuavel.no i 

forkant av årsmøtet.   

 

Årsmøtet vil avholdes digitalt. Påmelding til  

bekkestuavelforening@gmail.com  så snart som mulig og 

senest en time før møtet. 

 

Gamle Ringeriksvei 30 
En utbygger har som kjent kjøpt tomta der den lille gule dyrematbutikken står, og utbygger planlegger tre 

blokker med 46 leiligheter. I skrivende stund er saken «Gamle Ringeriksvei 30 m.fl. - detaljregulering - 1. gangs 

behandling» satt opp på agendaen for planutvalgets møte 11. mars. Bekkestua Vel sendte i oktober 2020 et 

brev til Bærum kommune der vårt budskap var at utbyggingen bør skje mer i tråd med de tilbakemeldinger 

utbygger tidligere hadde fått både fra reguleringsetaten og fra planutvalget. Vi så nemlig at utbygger stadig la 

fram planer med høyere bygninger. 

Det samme ser ut til å være tilfelle 

nå. Vi får håpe politikerne i 

planutvalget evner å sette ned 

foten og vise styringsevne.   

Bilde: Fra utbyggers plan. En 

ganske massiv blokk mot 

småhusene øverst i Kleivveien.  

Elisabeth Gjølme og Mathias Opdal Weseth fra 
planutvalget vil snakke om utbyggingene i vårt 
område: Ballerud/Kleven, Bekkestua Sør, Gamle 
Ringeriksvei 30, Kleivveien Nord 

mailto:bekkestuavelforening@gmail.com
mailto:bekkestuavelforening@gmail.com
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Utbygging av Ballerud - Kleven 
Utbyggingsplanene på Ballerud – Kleven – området er den aller viktigste saken for Bekkestua Vel 

akkurat nå, fordi vi er i en fase hvor det er svært åpent hva som faktisk skjer. Utbyggingen vil få store 

konsekvenser for vellets innbyggere.  

 

Ballerud-Kleven utbyggingen slik den er framstilt på kommunens informasjonsside om prosjektet. Og 
det er ikke lenge til ting begynner å skje. Skolen, som skal stå ferdig til skolestart 2025, er tenkt 
bygget sør for hagesenterbygget (se pil).  

Vi i Bekkestua Vel-styret legger til grunn at 

utbyggere og grunneiere naturlig nok vil gjøre 

sin jobb best mulig og finne vinklinger som kan 

åpne for flest mulig boenheter og høyest 

mulig lønnsomhet. Men de vil selvsagt bruke 

andre argumenter enn egen lønnsomhet, så 

som «klimaklok», «bærekraftig» og «grønn 

mobilitet». Velforeningens syn er at vi må se 

dette i sammenheng med at vi nå har åpnet 

for en massiv fortetting på Bekkestua Sentrum 

og at vi her skal være restriktive og bevare 

småhusområdets karakter. Altså mener 

velforeningen det samme som står i 

partiprogrammene til flertallet i Bærums 

kommunestyre. Men vi tror det er uklokt å 

slappe av og stole på politikerne her. På disse 

sidene vil vi forsøke å gi status for prosjektet 

og beslutninger som skal tas i nær framtid.  

 

Formannskapets vedtak fra 2017 

Formannskapet vedtok 17.01.2017: 

Planprogram for reguleringsplan, 

områderegulering for Ballerud – Johs Faales 

vei 80-100 – Kleivveien 22, dokument 3338395 

fastsettes, jf. plan- og bygningsloven § 12-9 

med følgende endringer og tillegg: 

Bebyggelsen bør fortrinnsvis bestå av småhus 

og rekkehusbebyggelse. Det utredes mulige 

alternative løsninger når det gjelder tetthet, 

som f. eks townhousing i 3 etasjer. Det skal 

særlig belyses i hvilken grad avstanden til 

kollektivknutepunkt i området vil være 

realistisk alternativ for beboere. 
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Reguleringssjefen om status for Ballerud 
Vi fikk en prat med kommunens reguleringssjef Kjell Seberg om status for 

Ballerud. Først må vi gi Seberg honnør for sin tilgjengelighet og 

imøtekommenhet. Vi har opplevd langt mindre sjefer gjøre seg langt mer 

kostbare! Seberg svarte spontant på en adhoc-telefon fra oss.  

-Hva fikk dere i kommunen ut av 

medvirkningsprosessen med naboene?  

Seberg sier det kom tydelig fram hvor viktig 

grøntaspektene var, både den lille skogen ved 

Søråsen Barnehage og turstiene gjennom 

området. -Samtidig har vi fått bekreftet at det 

er trafikken inn til området som er den største 

utfordringen. Dette har aktualisert spørsmålet 

om hvordan bilkjøringen kan reduseres.    

-Hva er status for trafikk-analysen som skulle 

utføres for området? 

Vi arbeider med denne nå, og det er vestre del 

som er mest krevende – det vil si fordeling av 

trafikk mellom Johs Faales vei og 

Gjønnesveien.  Rambølls analyse (som ikke er 

gjort offentlig kjent enda, red anm) vil også 

legges til grunn for planene.  

-Hvilke utbyggingsalternativer er det som 

utredes nå? 

Det skal i utgangspunktet fremmes to 

alternativer for beslutning om plan.  Et 

småhusalternativ og et alternativ med større 

tetthet, forteller Seberg. -I tillegg ønsker 

grunneiere å fremme et tredje alternativ med 

enda høyere tetthet i deler av området. Det 

kan være at Regulering ikke kan stille seg bak 

dette tredje alternativet.  

Som de utbyggerskeptikere vi er, spurte vi oss 

om dette tredje alternativet kun var et smart 

taktisk utspill, noe de gir for at politikerne skal 

kunne si at de satte foten ned for det tetteste 

alternativet, og så får utbygger gjennom noe 

som fortsatt er en seier for utbygger. 

Reguleringssjefen er selvsagt en profesjonell 

byråkrat og har ikke noen synspunkter her.     

Seberg forteller videre om planene for 

beslutningsprosessen. -Kommunestyret er de 

som til syvende og sist skal vedta planen for 

Ballerud-Kleven. Vi håper å få lagt saken fram 

for planutvalget nå før sommeren i år. 

Deretter blir det en høringsrunde på høsten 

2021, før kommunestyrets vedtak kan komme 

tidligst ved årsskifte 21/22.  

-Når skal skolen stå ferdig og når starter 

byggingen? 

Seberg sier at målsettingen er at Ballerud 

skole skal tas i bruk til skolestart 2025. -Det 

må regnes med ett og et halvt til to års 

byggetid, som betyr at byggestart må være 

senest i 2023.  

-Kan Gjønnestunnelarbeidet forsinke 

oppstart? 

-Nei det ser ut som dette ikke vil forsinke noe 

av utbyggingen. Riktignok skal det sprenges 

mye under bakken, men dette skjer under de 

deler av området som er planlagt som grønt. 

Derfor vil det ikke være forstyrrende for det 

som bygges.  

Reguleringssjef Kjell Seberg sammen med 
Bekkestua Vels styreleder Gry Thune Young 
ved en tidligere anledning. 



 

Boliger for alle! 
I løpet av inneværende valgperiode skal Bærums politikere ta avgjørende 

beslutninger om hvordan vårt framtidige nabolag skal bli.  Vi har fått en 

interessant prat med en av Bærums mest drevne politikere, Arbeiderpartiets 

gruppeleder Kjell Maartmann-Moe, som også har bodd på Bekkestua.  

Nå bor Kjell riktignok på Haslum. Men som gruppeleder, 

kommunestyrerepresentant og formannskapsmedlem er 

han godt inne i hva som skjer i og rundt vårt velområde.  

Vår garantist for blåtrikken 
Først måtte vi diskutere et tema hvor Kjell nylig har vært i 

media – som en forsvarer for blåtrikken. Som kjent har 

Ruter sagt de vil legge ned trikken fra 2024 eller 2025.  

-Det er vel litt riktig som Ruter sier, at det ikke er så mange 

som bruker blåtrikken for tiden, men skal vi se framover, 

med 1000 nye boliger på Bekkestua så blir jo 

passasjergrunnlaget deretter.  Kjell sier Bærum 

Arbeiderparti ser langsiktig på dette. -Om vi ser 10 år frem 

så vil vi i tillegg til de 1000 nye boligene også få økt aktivitet 

i næringslivet på Bekkestua. Oslo utvikler samtidig Skøyen 

som knutepunkt. Så det å legge ned trikken når du har 

investert mellom en halv og en milliard blir feil.  

Kjell stiller seg også spørrende til Ruters tekniske 

argumentasjon for å legge ned trikken. -Kan det virkelig 

koste mange millioner per trikk for å få et spesielt 

bremsesystem? Dette må ses på en gang til.  

Arbeiderpartiets gruppeleder trekker fram at frekvens, 

regularitet og kapasitet er viktig. -Vi må kunne stole på 

regulariteten. Dessuten, ingen ting er så klimagjerrig som 

skinnegående transport. Når vi har gjort investeringen må vi 

kapitalisere på det. 

Men siden Ruter styres av fylkespolitikere og ikke 

kommunepolitikere, så er det jo viktig å få med seg 

Arbeiderpartiets Viken-politikerne på å redde trikken. -Vi 

jobber med det, forteller Kjell.  -Jeg har selv sittet i 

fylkestinget, og har selv vært med på å få trikken til å gå til 

Bekkestua, og arbeidet for å få den til å fortsatt gå etter 

2024.  Tidligere gikk flertallet imot fordi man trodde man 

hadde funnet fornuftige gangløsninger mellom trikken og T-

bane 

Kjell mener derimot at det nå er opplagt at gangløsning 

mellom trikk og T-bane ved Bjørnsletta ikke er 

tilfredsstillende.  Vi i velforeningen spør en gang til: -Du har 

ikke fått Viken Ap helt med deg enda? 

-Det er ingen partier i dag som med hånda på hjertet kan si 

de har fått med seg Viken og Oslo, avslutter Kjell. Ingen 

garantier altså. Vi utroper uansett Kjell Maartmann-Moe 

som vår garantist for blåtrikken. Vi tror det må en 

Arbeiderpartimann til for å påvirke beslutningene som skal 

tas i Arbeiderparti-styrte Viken og Oslo. Så får heller Kjell 

leve med presset.   

 

Vår garantist for blåtrikken. Kjell er den 
Bærumspolitikeren med best kontakt med Viken- og 
Oslo-politikerne, som er de som eier og bestemmer 
over kollektivtrafikkselskapet Ruter. 

Utbygging i kollektivknutepunktene 
Så kom vi til det temaet som er det aller viktigste for oss 

som bor i området. Vi viste fram kartet over Bekkestua Vels 

område, og med alle planlagte utbygginger, rundt oss på 

alle kanter. Vi fortalte at Velforeningen håper kommunen 

kan holde seg til sin vedtatte arealstrategi, der de høye og 

tette bygningene skal komme på Bekkestua Sentrum. 

Samtidig som vi understreker at vi også skal følge strategien 

utenfor Bekkestua sentrum, og ikke ha blokker blant 

småhusene slik som utbyggerne ønsker seg. Aller helst 

skulle vi nok sett at mer av det grønne skulle vært bevart 

som parker.  

-Når det først er regulert til boligformål kan vi ikke nekte 

grunneier å bygge ut. Arbeiderpartiet er nøye på det at det 

må være forutsigbarhet for alle, også for utbyggere, 

kommenterer Kjell.  

Så fortalte vi hvordan vi prøver å minne partier som Høyre, 

Venstre og FrP om at de faktisk har programfestet ganske 

klart, og tydeligere enn Ap, å bevare småhusområdene. 

Men, som vi forteller Kjell, om man er aldri så mye 

sosialdemokrat, så er mange som bor i vårt strøk litt 

skeptiske til å stemme Arbeiderpartiet. Fordi vi da kan få 
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strødd rundt oss med blokker overalt, slik at sykepleiere 

skal få råd til å kjøpe bolig i Bærum. Er det sånn? 

Arbeiderpartiets gruppeleder svarer kontant: -Nei det er 

ikke sånn. Det er mange hensyn som skal ivaretas, men vi i 

AP har sluttet oss til de overordnede prinsippene for areal- 

og transportplanen, slik at hovedutbyggingene skal foregå i 

trafikk-knutepunktene, deriblant Bekkestua. Vi skjønner at 

dette er en utfordring for de som bor på Bekkestua. I det 

store klimabildet, er det klokt å bygge noe høyde. Men det 

er jo ikke «Manhattan» her på Bekkestua. Fremdeles bygger 

vi jo relativt lavt, og jeg tror det er fint for Bekkestua.  

Når det gjelder de konkrete prosjektene Bekkestua Sør og 

Ballerud Kleven så forteller Kjell at Arbeiderpartiet sluttet 

seg til at det der blir forholdsvis lave boliger. -Vi er en del av 

flertallet for det som ligger på bordet nå. Vi er veldig 

lydhøre for hva dere som bor her har å si før annengangs 

behandling av forslaget for Ballerud. Men vår linje er at det 

skal bli en utbygging der, men som riktignok er mye mer 

moderat enn det utbygger hadde tenkt seg.  

Vi forteller at vi i Bekkestua Vel, som skal ivareta 

innbyggernes interesser, blir litt skremt da vi syns 

kommuneadministrasjonen virker veldig utbyggervennlig. 

Sånn som på Ballerud der det politiske vedtaket er at 

bebyggelsen bør fortrinnsvis bestå av småhus og 

rekkehusbebyggelse. Kommunens reguleringssjef sier da at 

man ikke bare skal utrede ulike småhus-alternativ, men 

også må være klimaklok og utrede et blokk-alternativ. Mens 

vi mener det er i strid med arealstrategien.  

Kjell forstår at dette kan så inn en del usikkerhet hos oss 

som bor i området. -Her er det en avveining. Ballerud ligger 

midt mellom Bekkestua og Høvik.  Men det er ikke på 

Ballerud det skal være noe «skyline». Jo lenger unna 

Bekkestua, jo mere hensyn til høyder og tetthet må vi ta – 

altså til strøkets karakter.  

-Vi kommer ikke til å strø rundt oss med blokker på 

Ballerudjordet nei. Men jeg kan ikke love at det ikke 

kommer et og annet bygg med flere boenheter i, 

oppsummerer Arbeiderpartimannen Maartmann-Moe.  

Trafikksituasjonen i Ballerud-området 
Vi legger fram for Kjell hvordan vi som bor i området er 

opptatt av presset på området som oppstår når for mye 

folk skal inn der. Så det handler ikke bare om at vi syns 

blokker ser stygt ut. Vi i velforeningen er redd for 

trafikkpresset som vil oppstå om det blir for mange 

boenheter i utbyggingen. Hva tenker dere i Arbeiderpartiet 

om trafikksituasjonen?  

-Det må vi absolutt ta med oss i vurderingen. Vi kan ikke 

bygge ut voldsomt og samtidig ikke ta hensyn til trafikken 

som blir. Her må tingene henge sammen.  

Kjell Maartmann-Moe understreker: -Det skal jo bygges en 

skole på Ballerud. Den vil Ap gå inn for at skal bygges 

uansett, fordi kapasiteten trengs, med de barna som 

allerede er i området. Og da blir det noe trafikk. De aller 

fleste politikerne er nok samstemt i prøve å få til mindre 

kjøring til skolene. Dette har med kultur å gjøre.  

Vi diskuterer litt med Kjell her og han er ikke helt enig med 

oss i vår vurdering av trafikk-kapasiteten i området, i 

hvertfall ikke for hele området. Han mener at det foreløpig 

er beskjedent med trafikk i Gjønnesveien.  

Vi er fortsatt litt kranglete og peker på at det er små veier 

uten fortau. -Jo, men heldigvis når det gjelder for eksempel 

Gjønnesveien er det ganske bredt der, slik at vi kan få det 

trygt og godt for alle. Trygge skoleveier er jo noe alle partier 

går inn for.  

Grøntområder for alle som skal flytte inn 
på Bekkestua 
Neste tema var grøntområder. Vi pekte på at alle de 1000 

husstander som skal flytte til Bekkestua må ha grønne 

områder omkring å ferdes i. -Jo, men med de forslagene 

som foreligger for Ballerud nå så blir det jo betydelig mer 

grønt enn i det opprinnelige forslaget, svarer Kjell. -Vi tror 

dette kan bli en god plan. Ap kommer til å støtte variert 

bebyggelse for alle. I tråd med Aps programformulering 

«boliger for alle».  

Maartmann-Moe ser også mye positivt med de planene 

som foreligger. En del privat grunn vil bli felles grunn. -

Bekkestua vil faktisk bli mye mer åpent enn det noen gang 

har vært for allmennheten.  

 

Arbeiderpartiets gruppeleder i Bærum tror Bekkestua 
kan bli mer åpent enn det noen gang har vært for oss 
som bor her. 

Og hva med dyrket mark? 
Vi spør Kjell om Aps programformulering om ikke å bygge 

ned dyrket mark. Bærum kommune har også vedtatt 
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målsettinger på dette området. Men er det ikke nettopp 

nedbygging av dyrket mark som skal gjøres i stor stil nå? 

-Ap har urettmessig fått mye kjeft fra andre partier for å 

være et jordnedbyggingsparti. Men vi har flere ganger spurt 

de andre partiene om å lage en plan med prinsipper for 

jordvern i kommunen. Hva skal vi gjøre når andre 

samfunnsinteresser trumfer jordvernet? Maartmann-Moe 

forteller om APs forslag om at den som skal bygge ned 

dyrket mark, må etablere ny dyrket mark, av minst like god 

kvalitet, som erstatning. -Dette fikk AP gjennomslag for 

oppe på Fossum. Nå driver Løvenskiold og bryter ny jord 

mellom skytebanen og Fossum. Og det blir mye mer 

nybrottsjord enn det som er tenkt brukt til idrettsareal og 

utbygging. Det blir nok til å kompensere for Ballerud også, 

for den saks skyld. Dette er Aps løsning på et vanskelig 

problem. Dette har de andre partiene stemt oss ned på hele 

veien!  

Kan vi bruke kollektivpunkt-argumentet i 
hele Bærum? 
I oppsummeringen av diskusjonen om dyrket mark 

redegjorde Kjell for hvordan han mente flere 

samfunnshensyn måtte vurderes.  -De andre hensynene på 

Ballerud er å skaffe boliger med nærheten til 

kollektivtransport. Dette brakte oss til et neste tema – 

kollektivpunkt-argumentet. Vi spør: -kollektivknutepunkt-

argumentet kan vel ikke brukes overalt i Bærum som er 

innenfor en kilometer fra tog, trikk eller t-bane? Da blir 

sirklene tett og hele Bærum blir utbyggers paradis?  

Vi tror Kjell forstår hva vi tenker på. -Jo, men som vi har 

sagt i Bærum Arbeiderparti: tettest og høyest nærmest 

selve kollektivpunktene. Deretter blir det nedtrappet. Jeg 

opplever ikke at vi skaper et utbyggers paradis med vår 

politikk. Avslutningsvis kommenterer han Ballerud-Kleven 

utbyggingen igjen: -Det blir ikke samme bypreg på Ballerud 

som det blir i Bekkestua sentrum. Men nå må utbygger 

komme med forslaget først, og så skal vi se på det. Og så vil 

vi veldig gjerne vil høre hva dere i velforeningene mener! 

Og vi avslutter og sier takk for en hyggelig prat. Og vi lover å 

komme tilbake til Kjell og Bærum Arbeiderparti og fortelle 

hva vi mener om planene framover. 

Utdrag fra Bærum Arbeiderpartis Politisk program 2019-

2023:  

I arbeidet med å utvikle Bærum til et kortreist samfunn, vil 

Bærum Arbeiderparti øke fortetting og utbygging langs 

banelinjer og hovedtrafikkårer med gode 

kollektivmuligheter. Dette må tilpasses eksisterende 

bomiljø i en helhetlig plan. 

 

Status Bekkestua Sør 
Bærum Kommune har en fin hjemmeside som informerer om Bekkestua Sør – prosjektet. Imidlertid kan det være litt vanskelig å 

forstå hva som faktisk er besluttet og hva som gjenstår å beslutte. Vi har pratet med Regulerings-etaten i Bærum Kommune. 

Status er at planutvalget har hatt prosjektet til førstegangs behandling og har gitt en del føringer for utbyggingen. Føringene er 

strengt tatt ikke 100% besluttet før de er besluttet i kommunestyret, men skal legges til grunn i videre planlegging, og det skal 

nok mye til at de fravikes. Føringene er slik:   

• Det blir rekkehus med maksimalt to etasjers høyde mot bebyggelsen i Kleivveien og i den østlige enden mot Bekkestua 

Senter.  

• Det blir lavblokker på tre etasjer mot T-banelinja 

• «100-meter skogen» mellom Søråsenparken og Gjønnes stasjon består i sin nåværende form bortsett fra at den delen 

av skogen nærmest Bærumsveien vil bli brukt til vei inn til boligfeltet.  

• Boligfeltet skal ikke ha noen biladkomst inn fra Kleivveien 

Akkurat nå pågår vurderinger og 

undersøkelser av overvann- og 

flomsituasjon. Blant annet som en 

følge av dette vil 

kommunedirektøren foreslå at 

barnehagen tas ut av planforslaget. 

Når dette er løst vil planforslaget bli 

fremmet til annen gangs behandling 

i planutvalget. Planen er at dette 

skjer etter påske. Deretter vil 

planforslaget kunne vedtas av 

kommunestyret tidligst før 

sommeren 2021. 

 
Bildet er hentet fra kommunens hjemmeside. Bildet er ikke oppdatert med de politiske 
føringene om at 100-meter skogen skal reddes.  



Styret i Bekkestua Vel 
Gry Thune Young Frøytunveien 9  920 44 307 Styrets leder  

Trond Brevik  Søråsen 12 975 43 057 Kommunikasjon  

Turid Läckström Bekkestuveien 27 452 41 231 Sekretær PÅ VALG 

Nina Rygh Kleivjordet 7 911 24 119   

Elisabeth Kerr Eckbo Frøytunveien 1A 950 21 102  PÅ VALG 

Tord Johansen Søråsen 14B 905 76 364 Kasserer  

  
Vi i styret prøver etter beste evne å følge med på saker som angår innbyggerne i vårt velområde. Vi kunne gjort mye 
mer og vært mye flinkere om vi var flere til å dele på arbeidet. Har du lyst å hjelpe til så la oss høre fra deg! 
 

Er du medlem av Bekkestua Vel? 

Hver vår sender vi ut faktura for 
medlemsskap i Bekkestua Vel – til de 
som står på vår liste. Det går altså ikke 
noe automatisk krav til hver husstand – 
se vellets grenser på kartet. 
Årskontingenten er på kr 220 for 
huseiere, og kr 110 for de som bor i 
leilighet. De som bor i leilighet får ikke 
fakturaen personlig, men den sendes til 
sameiet. Har du aldri mottatt noe 
kontingentkrav, så står du sannsynligvis 
ikke på medlemslista. Ta da kontakt 
med med oss på mail: 
bekkestuavelforening@gmail.com 

eller telefon 905 76 364, eventuelt 
betal inn til konto nr: 0531.13.13543. 
Husk å merke med navn, adresse, 
 e-post-adresse og telefon-nummer.   
 

Hageavfallinnsamling til våren  
 

Våren er like om hjørnet folkens! Som vanlig vil vi Bekkestua 

Vel i perioden mellom påsken og 17. mai arrangere en 

hageavfallinnsamling for våre betalende medlemmer.  Følg 

oss på facebook og nett for informasjon om tidspunkter.  Vi 

har i tidligere år fått en del klager på denne innsamlingen. 

Om det blir behov for å klage i år – meld gjerne til oss slik at 

vi kan formidle til tjenesteleverandør. Husk også at vi som 

organiserer dette gjør det frivillig, uten betaling og på 

fritiden. Vi søker etter beste evne å finne en 

tjenesteutfører, der vi må vurdere pris, pålitelighet og 

tilgjengelighet.  

Velstyret ønsker alle en god hagevåronn! 

Denne avisen skal være utdelt til alle adresser innenfor Bekkestua Vels område.  Følg Bekkestua Vel 
på nett og facebook! På vår hjemmeside www.bekkestuavel.no vil vi forsøke å skrive jevnlig om saker 
som er viktige for vårt område. Følger du oss på Facebook vil du få varsler når nye saker legges ut.  

https://bekkestuavel.portal.styreweb.com/Secure/Admin/UserEdit.aspx?UserPk=72845
https://bekkestuavel.portal.styreweb.com/Secure/Admin/UserEdit.aspx?UserPk=71556
https://bekkestuavel.portal.styreweb.com/Secure/Admin/UserEdit.aspx?UserPk=107870
https://bekkestuavel.portal.styreweb.com/Secure/Admin/UserEdit.aspx?UserPk=107867
mailto:bekkestuavelforening@gmail.com
http://www.bekkestuavel.no/

