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Alt var nesten tilbake til 
normalen da Furuset Vel 
endelig fikk avholdt sitt 
årsmøte – ansikt til ansikt. 

ØRJAN BRAGE

– Veldig gledelig at vi fikk gjen-
nomført dette nå, sier styreleder 
Jon Ruder etter overstått årsmøte 
i Furuset Vel – et drøyt halvår et-
ter man egentlig skulle gjennom-
ført det. 

Bakgrunnen er naturligvis kor-
ona-situasjonen, men med frislip-
pet kunne man også møtes igjen. 
Den muligheten grep rundt 30 
medlemmer, som blant annet fikk 
en innføring av bydelens Ida Sop-
hie Johansen om det nye bydels-
huset som raskt stiger til værs på 
Trygve Lies plass. 

Jon Ruder forteller om stort en-
gasjement rundt huset, og mange 
gode ideer til bruken.

– Og så ble det poengtert at 
det har blitt spilt inn mange ideer 
også langt tilbake i prosessen. 
Derfor er det viktig for oss at man 
ikke glemmer disse nå som byg-
ginga nærmer seg ferdig.

Nye krefter?
Av de mer administrative ting, så 
ble medlemmene forelagt årsrap-
porten som viste trygg økonomisk 
styring av foreningen. I tillegg 
gikk Erik Hansen og Khurram 
Khaliq ut av styret. Selv om Ru-
der er trygg på at det gjenværende 
styret skal håndtere driften godt, 
sier han ikke nei takk til eventu-
elle interessenter.

– Vi tar gjerne i mot yngre kref-
ter til styret, det mangler ikke på 
ting å ta tak i.

Ruder sier ikke nei takk hvis 

noen melder seg til styreverv, men 
understreker at det samtidig er 
mulig å engasjere seg på alle ni-
våer.

– Er du frustrert over noe, glad 
i noe, eller har noe spennende på 
gang på Furuset - ta kontakt!

Hva skjer på Furuset?
Etter at man har smilt og klemt 
ferdig etter gjenåpning er spørs-
målet naturligvis hva Furuset Vel 
har i kikkerten i tida som kom-
mer.

– Vi jobber mye med ulike byg-

gesaker og følger nøye med på alt 
som skjer i kommunen som ved-
rører oss.

Han viser for eksempel til Sole-
glad 4, eller «spøkelseshuset» som 
enkelte kaller det.

– I sånne saker er det viktig at vi 
følger med på at kommunen har 
framdrift og energi.

Og akkurat dette med å følge 
med er blant de viktigste jobbene 
Vellet gjør, også i de mer omfat-
tende sakene som hyblifiserings-
problematikken og småhuspla-
nen.

– Der er det viktig at vi er vakt-
bikkje og pådriver, slår Jon Ruder 
fast.

Stolte av lokalet
Et annet viktig prosjekt for Fu-
ruset Vel er utleie av Furusethei-
men til nærmiljøet. Behovet for 
festlokaler sank drastisk under 
pandemien, og den tida har for-
eninga brukt godt. Nytt kjølerom, 
prosjektor og nytt lydanlegg, nye 
vinduer og oppussede fasiliteter 
er på plass.

– Nå er vi klare til å leie ut vel-
huset til flotte fester og samlinger, 
alt fra årsmøter til konfirmasjons-
fester og bryllup, sier Ruder.

HYLLEST 
PÅ VEIEN: 
Avtroppende 
styremedlem 
Erik Hansen 
fikk med seg en 
liten oppmerk-
somhet fra 
årsmøtet.
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Årsmøte i Furuset Vel:

Tar ny sats igjen

Kafé Steinbra er ikke hvilken 
som helst kafé. I tillegg til 
serveringen er den også en 
kulturplass. En av dem som nå 
får nyte godt av den satsingen 
er kunstneren Liv Heltne Ene-
bakk. I hele oktober stiller hun 
ut og selger kunst i kafeen.

Enebakk beskriver seg selv 
som en hobbykunstner. Selv om 
hun nå bor i Groruddalen, er hun 
opprinnelig fra Vestlandet, noe 

både dialekt og kunst bærer preg 
av.

– Jeg er veldig glad i å male na-
turen. Det er en del fra Vestlandet, 
litt fra Nord-Norge. Jeg prøvde for 
eksempel å male nordlyset, sier 
hun og peker på et av bildene som 
nå henger i kafeen.

Enebakk vokste opp i en kunst-
nerisk familie. Faren var også en 
ivrig hobbykunstner.

– Jeg tror det ligger litt i genene, 
selv om det for meg først er de 
siste tjue årene at jeg har begynt 
å male, sier Enebakk.

For henne startet hobbyen et-
ter at hun ble uføretrygdet og fikk 
et tilbud om malekurs. Siden den 
gang har hun vært innom flere 
kurs.

– Det var da jeg oppdaget at jeg 
hadde en interesse og et lite talent 
for kunst, forteller hun.

Før utstillingen på Kafé Stein-
bra har Enebakk hatt noen utstil-
linger i Kulturkjeller’n. Selv om 
det er hyggelig om noe blir kjøpt, 
er det ikke det viktigste for henne.
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NATUREN PÅ 
LERRETTET: 
Liv Heltne 
Enebakk har 
utstilling i 
Kafé Steinbra 
i oktober. Alle 
bildene er til 
salgs.

Kaffekos og kunst på kafeen

Regjering 
uten SV
Onsdag valgte SV å bryte 
sonderingene som har fore-
gått i flere dager. Det betyr 
at Ap og Sp trolig vil måtte 
forholde seg til å være en 
mindretallsregjering.

Ifølge SV-leder Audun 
Lysbakken er det miljø og 
fordelinger som skaper proble-
mer. Det betyr at SV i første 
omgang trolig vil bli stående 
utenfor regjering, selv om han 
ikke vil lukke døren for at 
partiet vil tre inn på et senere 
tidspunkt.

– SV vil når som helst i 
fireårsperioden være åpen for 
å forhandle om dannelsen av 
en rødgrønn flertallsregjering, 
betingelsen vil være at det 
forhandles med blanke ark, 
sier Lysbakken.

Oljenæringen er et av punk-
tene der SV skiller seg fra Ar-
beiderpartiet og Senterpartiet. 
Der SV ønsker en reduksjon i 
oljevirksomheten, skriver de to 
andre partiene i sine program 
at oljenæringen skal «utvikles, 
ikke avvikles».

Når Audun Lysbakken nå 
forlater samtalene, vil sam-
talene om regjering fortsette 
mellom Arbeiderpartiet og 
Senterpartiet. Dette har Sp-
leder Trygve Slagsvold Vedum 
vært tydelig på at har vært hans 
drømmeregjering.

 

Nå kommer 
skadedyrene
Temperaturen synker, og med 
høsten kommer skadedyrene. 
På høsten opplever mange å få 
ubudne gjester i form av mus 
og rotter. 

Hele én av tre nordmenn 
har opplevd å få skadedyrene i 
hus. De kan gjøre store skader 
om de ikke blir oppdaget 
raskt. Forsikringsselskapene 
har derfor noen råd om hvilke 
tegn som kan tyde på at man 
har ubudne gjester. Hører man 
lyder i veggene, ser tegn etter 
møkk fra dyrene og oppdager 
at noe skjer inne i veggene er 
det et dårlig tegn.  

– Det er tegn på et større 
angrep, ettersom dyrene er 
mest aktive om natten og helst 
holder seg skjult, sier fagsjef 
i Norsk Hussopp Forsikring, 
Øyvind Magerøy.

For å unngå å få uønsket 
besøk denne høsten, anbefa-
ler forsikringsselskapene at 
man tar en skikkelig runde og 
tetter alle hull. Unngå også å 
la søppel bli liggende lenge. 
Får dyrene lett tilgang på mat, 
formerer de seg raskt.


