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Forord
Til Nadderud og Vestre Grav Vels 75 års jubileum i 1991 ble det 
utgitt en innbundet bok laget av forfatter og historiker Trygve 
 Christensen. Boken har tittel: «Nadderud og vestre Grav Vel – 75 
årsberetning 1916 – 1991», og undertittel: «Fra bondeland til for-
stadsbebyggelse» og «fra pionerånd til trafikkproblemer».  I boken kan 
man lese en fin beretning om historien til vårt område mer enn 100 år 
tilbake i tiden og frem til 1991. 
 Vi fikk trykket både bok og tegninger på Sogn yrkesskole til en 
rimelig pris. Etter salget av boken satt vi igjen med et overskudd på kr 
8.000,-. Boken er like aktuell i dag. Mange av vellets husstander har 
allerede denne boken. Vellet har fortsatt en del bøker på lager, så man 
kan ta kontakt med styret hvis man er interessert i å kjøpe boken.

Jubileumsboken 1916 - 1991
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Utklipp fra Vel Vel nr 2 / 2013

Historie fra vårt velområdet og omegn.
Fra gammelt av – en gang før vikingtiden ble bygda Bærum kalt 
Bergheim. Den gang var det lite eller få veier gjennom distriktet. 
Første gang Bergheim nevnes i historien er da kong Sverre tar en tur 
ut til Folanger, nå Engervannet, for å spionere på en hær av bønder og 
baglere som hadde slått leir der ute – på sin ferd inn til Oslo.  Dagen 
etter sto et blodig slag ved Hovedøen – der kong Sverre vant over 
baglerne.
 Hovedkirken lå i Asker. All ferdsel ut dit gikk med båt og på 
 vinteren red de ut over isen. Bergheim var et sted de red forbi i 
 gamle dager, men det har vært bosetting her fra steinalderen. Det var 
næringsrike jorder etter at isen trakk seg tilbake for ca 10.000 år siden. 
Det ga rike avlinger, og de begynte med jordbruk i yngre steinalder.
 Da isen trakk seg tilbake, sto havet ca 200 meter høyere enn i dag, 
og under den maritime grensen vises tydelige spor etter liv i havet. 
Fossiler av blekksprut, trillobiter, m.m. finnes flere steder der det er 
lagbrudd. Da menneskene slo seg ned her for ca 4.000 år siden, sto 
havet ca 75 meter høyere enn i dag. Åsene rundt var øyer i landskapet. 
 Den eldste veien er nok den som gikk over Faabru til Ringerike, 

og fra Haslum tok også veien av til Asker og Drammen, samt til 
Sørkedalen kirke som den gang hørte til bygda her. Derfra gikk den 
gamle kirkeveien forbi Bogstad, Fossum, Toppås, Hosle, Haslum – 
 videre via Tanum til Asker. Ved Toppås har vi litt av det gamle veg-
faret, videre har vi Hoslegata som går forbi gården og bort til Haslum 
kirke. Like før Tanum er det en stein ved veien som ble brukt ved av- 
og påstigning av hesten.
 Fra bisp Nilssøns visitas reise gjennom her i 1594, har vi en god 
beskrivelse av den eldste veien. Han var biskop i Oslo med visitas om-
råde helt opp til Hamar, og han foretok mange reiser rundt omkring 
i distriktet.  I 1594 kom han fra Oslo over Faabru hvor det var en 
utliggerbro over fossen. Hans skriver, Oluf Børgeson har nedtegnet 
alt – med avstander fra sted til sted – slik at man kan kjenne seg igjen 
den dag i dag.

Faabru gård slik den ser ut i våre dager
Bilde er tatt fra gangbrua over fossen
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Ved Faabru, nå Granfoss, er det satt opp historiske tavler der man 
kan se og lese om alt som har foregått her. Fra Tullins sommerbolig 
 Faabru, Spikerfabrikken, Dynamittfabrikken, Pudderfabrikken og 
 annet som er godt forklart.

Tavlene ved Granfoss

Pilgrimsleden til Trondheim ble merket over her og igjennom Bærum. 
Den åpnet med marsj den 22. juni 1997 – etter konsert i Grønland 
kirke kvelden før. Det var en våt start med sang og messe ved Maria-
kirkens ruiner på Øra og i Ruinparken, hvor den første milestenen til 
Trondheim ble avduket av miljøvernminister Torbjørn Berntsen.
Derfra bar det til Moskèen i Åkebergveien og den katolske kirke 
på Enerhaugen og videre til den jødiske kirkegård ved Sofienberg. 
 Videre opp til Maridalsveien og på hjørnet av Fredensborgveien tok 
vi den gamle Kjærlighetsstien opp til Gamle Aker kirke hvor det var 
høymesse. Her oppe var det geistlige setet før Oslo ble anlagt ute på 
Øra i år 1000. I fjellet under kirken har vært gruver. 

Litografi av Faabru fossen (nå Granfoss)

Granfossen vinterstid. Gangbroen sees øverst på bildet.
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Herfra gikk de gjennom byen og ut til Lilleaker og Granfoss. Den 
gang var brua over fossen tatt av flommen, og den nye brua over til Jar 
skole ble da benyttet. Representanter fra Bærum med ordfører Odd 
Reinsfelt sto midt ute på brua og ønsket pilgrimene velkommen til 
Bærum og håpet på at været skulle bedre seg. Så ble det en pust ved 
Jar skole, før marsjen gikk videre oppover, og opp til Jar gård hvor vi 
nesten fulgte den gamle traseen. Fra Skogveien opp til Alfheimveien 
går nemlig Jarstien, som også ligger der i våre dager. 
 Tidligere svingte veien til høyre på sydsiden av gården og opp til 
Voll, men vi tok Jarveien og innom Jar Gård der den ligger fint på 
høyden. Rett ned på sydsiden av gården går litt av den gamle veien 
som er bevart.

Jarhuset fotografert i 1990

Ved Jarhuset, som er et funkishus som ble satt opp i 1934, går brua 
over T-banen og til høyre for den har vi Wilses vei, oppkalt etter 
 Anders Wilse som bodde her i sin tid. Han var tekniker og jern-
baneingeniør, men ble mest kjent som naturfotograf, Han reiste rundt 
med sine lysbilde foredrag, deriblant ofte på Grav skole. Det kostet 75 
øre for voksne og 50 øre for barn.

Jarhuset og nytt tilbygg med forretninger og boliger

Lenger oppe i Vollsveien – rett overfor Ringstabekkveien går en liten 
stikkvei inn til høyre. Der ligger Nedre Voll. Hovedhuset ble revet 
rundt 1960, men kårhuset står vel fortsatt igjen. Her bodde lens-
mannen i Østre Bærum, Paul Iversen Vold på slutten av 1500-tallet. 
Hans andre kone, Maren Nilsdatter, skilte seg fra ham da hun var 81 
år gammel, angivelig for å få det godt på sine eldre dager.
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 Lensmann Vold var en smart forretningsmann. Han lånte bøndene 
penger og overtok flere gårder, da de ikke kunne betale tilbake lånene. 
Flere gårder rundt omkring kom således i hans eie. En av hans sønner 
overtok Grav gård.
 På hjørnet i Ringstabekkveien og litt inn fra Vollsveien lå tidligere 
Trøstheim kolonial og Martinsens isenkram og fargehandel. Nå er det 
Jar Farge og Interiør AS som holder til der. 

Jar Farge og Interiør AS

Litt lengre opp i Vollsveien ser vi opp til Øvre Voll som ligger fint 
på høyden i Øvrevollveien. Voll ble delt i øvre og nedre rundt 1700. 
Litt opp i Bjerkelundsveien, på hjørnet av Velliveien, lå Jar bakeri, 
hvor trivelige Scharff sto bak disken. Enda lengre oppe til venstre ved 
Øvrevollveien lå Sverkholt manufaktur og Reneflot kolonial. Rett over 
på hjørnet av Nordveien lå Jar misjonshus, hvor det var søndagsskole. 
På juletrefestene var det slukking av julestjerna hvis ikke barna var 
snille.
 På hjørnet Bjerkelundsveien og Hosleveien var det også en liten 
 butikk – Josefines kiosk. Det var et populært sted for de minste, ja for 

de større også.
 Pilgrimsleden ble merket fra Nordveien og opp til Almelien og til 
venstre for Capralhaugen sykehjem og opp til veien som har samme 
navn. Det gamle veifaret går egentlig sydover fra hjemmet som nå er 
på Østerås og heter Solbakken. Traseen fra 1997 er nå stengt, slik at 
man nå må ta trappa og veien opp til Capralhaugen. Tidligere gikk 
som sagt gamleveien fra sykehjemmet forbi Mårstua på hjørnet ved 
Gimleveien og på høyre siden bort til nr. 5 – hvor veistubb fortsatt er 
intakt med grind til Hosleveien. Rett over Hosleveien gikk den veien 
som tidligere ble kalt Grabakken ned til gården – nå Grav gårds vei. 
Tidligere var Gamle Grav vei den eneste over til Nadderud.
Tilbake til Bjerkelundsveien og litt opp. Der går Almelien bort til 
høyre og der lå en av plassene under Grav Gård. Det er litt usikkert 
hvor Almelien lå, men rett over Hosleveien ved stikkveien inn til 
Grav skole ligger et gult hus som er igjen etter plassen Dølerud. Grav 
skole fikk tomt herfra og sto ferdig i 1917. All bebyggelse helt opp hit 
 hadde den gang postadresse Stabekk. Etter utparsellering og bygging 
etter 1910, måtte barna gå til Stabekk skole, som sto ferdig i 1905. 
Men etter 1917 fikk vi Grav skole for distriktet Grav og Voll.
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Grav skole tatt i 1926

Grav skoles vestside 2016 Grav skoles østside 2016 

I 1923 ble skolekorpset startet. Til å begynne med bare med gutter, 
for som det het i sangen: «Her kommer guttemusikken». Første jente 
ble med i korpset i 1955, og hun het Laila Guldbrandsen. Loven om 
at jenter også kunne få være med i korpset kom først et par år senere. 
Den første skolebygningen står fortsatt der, innlemmet i påbygget og 
alt det nye omkring den. Første påbygging var i 1936, da bygningen 

ble forlenget nordover mot vaktmesterboligen. I 1961 ble det store 
forandringer. Vaktmesterboligen ble borte, og østfløyen med gymna-
stikksalen samt ny nordfløy ble bygget. 
 Da var Asbjørn Tunold overlærer med 28 lærere og vaktmester 
 Einar Steinbø. Den gang var det en bøtte ballett på skolen som virke-
lig kunne gjøre rent der. Det var 9 damer som gjorde alt på den gode 
gamle måten, og det var rent i alle krokene. 
 I år 2000 var det velkommen til «Nye Grav Skole», og med bare 
små forandringer er det slik vi kjenner den i dag.
 Tilbake til Hosleveien. Oppe vis a vis Gimleveien ligger områdets 
eldste hus. Mårstua eller Malerstua ble påbygget i 1990. Navnet kom 
fra en maler eller oppmåler som har bodd der. Gamleveien går inn 
her og bort til Almelien, men er i dag stengt. Det samme er den gam-
le traseen gjennom Gimleveien 5, som tidligere skrevet kan sees fra 
 Hosleveien.
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Den opprinnelige Mårstua

Mårstua ble senere bygget på med en fløy

Før var det stengt fra Gravbakken og opp til Gimleveien. Veien 
 gjennom Skjæringa ble påbegynt før krigen og skoleungdommen 
lagde sti over der. Så ble den brutt i gjennom og Hosleveien starter nå 
helt nede fra Bjerkelundsveien, Tidligere startet Gimleveien nede på 
dette stedet.  Hosleveien ble kjørbar ned til Nadderud rundt 1960. 
 I dag er det Steinerskolen som har Grav gård – gartneriet og huset 
som gartner Urstad bygde. De kjøpte også huset til Fjeld som lå helt 
oppe, men det er visstnok solgt nå. Låven lå tidligere langsetter veien 
bort mot hovedhuset. Der ligger de små nye husene nå. Låven ble i 
1937 flyttet dit den ligger nå, og er restaurert og innredet for skole-
bruk. 
 Grav gård er som mange andre fra ca 1300-tallet. Den hørte inn 
under Hovedøen kloster, og ble etter reformasjonen i 1532 Krongods 
og senere solgt til private. I 1557 var Tollef Grav gårdbruker her, og 
veien er oppkalt etter ham. Det har vært flere eiere opp igjennom 
tidene. Den tiden gårdene lå under Hovedøen kloster, var de vel-
drevet og var i god stand. Her var det mye kunnskap om møller, sager, 
kalkbrenning, saltkoking, m.m. Cisterciensermunkene var dyktige på 
jordbruk og dyrking av frukt og grønnsaker, samt husflid, håndverk og 
handel.
 Åsen øst for gården heter jo Capralhaugen, også omtalt som 
korporalhaugen, da det skal ha bodd en korporal der. Munkene hadde 
imidlertid geiter, og de beitet sikkert der oppe. Tamgeit heter på latin 
Capra, så det er vel også mulig at navnet kom derfra.
 Det lå mange plasser under Grav. Nærmest var Almelien øst for 
gården og Dølerud som tidligere nevnt. Inn fra Hosleveien 42 – 46 
hadde man Sand eller Haugern etter han som drev der på platået. 
Videre hadde man Bråten – nå Gamle Grav vei 9 og 13. Eikeli lå der 
hvor skolen ligger nå. To plasser Svineberg, som må ha ligget vest for 
Øgårdslia. Der hadde Grav skole hopprenn i bakken både før og etter 
krigen. Nå omtales partiet som Veståsen og ligger vest for Hagabråten.
Svartedauen herjet her i 1349, men ikke fullt så stygt som andre 
 steder. Den etterlot seg omkring 60 øde gårder i Bærum. For det 
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meste var dette små gårder, og det medførte at de store fikk tilleggs-
jord og klarte seg bedre. Øde gårder har satt navn etter seg flere 
steder. Vestsiden av åsen i Hagabråten ble kalt Øgårdslia. Vi har også 
Øygardveien etter en øde gård som lå nede ved Lille Nadderud.
Under Hans Holmens tid på Grav, ble det utparsellert tomter fra 
 Østre Grav. I 1910 fra skolen og bort til Ringstabekkveien og i 1911 
fra Vestre Grav med Liomåsen og Nadderudveien. Den gang var dette 
langt på landet, uten noen kommunikasjon. De første som bygde 
og bodde der, måtte gå til toget på Stabekk stasjon for å komme til 
 arbeide inne i Kristiania.
 Hele åsen sydover fra skolen var dekket av tett skog. Det var fin 
utsikt fra områdene der oppe. Det kom til uttrykk da en av tømmer-
hoggerne ropte ned fra toppen på et tre: «Hei dere, jeg ser ut over hele 
fjorden».
 Johnny Fagerstrøm laget en jubileumsvideo til 75-års jubileet ved 
Grav skole og skolemusikken. Senere også historiske tavler og video til 
90 års feiringen av nye Grav skole.

Nadderud og Grav Vel er 25 år

Nadderud og Vestre Grav Vel inviterte til 75 års jubileum

Gamle Grav vei var jo eneste forbindelse vestover og fra Grav er 
det delte meninger om trasè videre. Noen tror at den gikk opp 
brattbakken – der Liom barnehage er i dag. Så derfra over til Hoslega-
ta. Så har vi jo Bispeveien som går dit bort. Mest sannsynlig er det at 
den fulgte veien ned til Nadderud. Etter beskrivelsene er avstand dit 
beskrevet og veiene gikk jo for det meste fra gård til gård. Gamle Grav 
vei er fortsatt en liten veistump, selv om de ville kalle den  Severin 
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Svendsens vei etter byggmesteren som bodde oppe i Liomveien. 
 Heldigvis fikk vi stoppet det og den historiske gamle veien ligger der 
og minner oss om gamle dager.
 Odds vei går opp bakken og over til Nadderudveien. Tidligere het 
den Vestre Grav vei, men etter krigen ble navnet forandret. Navnet 
Odds vei var til minne om Odd Martinsen som bodde oppe i Liom-
veien og som døde i konsentrasjonsleir i Østerrike i 1944 – bare 21 år 
gammel. Fra Gamle Grav vei kom vi ned til Grinstua som lå på skillet 
mellom Grav og Nadderud, og fra stua var det en skråning opp mot 
Liomåsen. 

Området fra 1950
Vi ser Hosleveien vestfra og den kryssende Nadderudveien

Hosleveien ble sprengt gjennom skråningen og der har nå ekspress-
bussen sin holdeplass. Der Grindstua lå den gang, ligger nå Statoil-
stasjonen. Først var det en BP stasjon, så Norol – før Statoil. 

Tegning av BP stasjonen – rekonstruksjon fra 1964
Tegnet av Johnny Fagerstrøm
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I 1964 sang Nadderud og Vestre Grav blandede kor julen inn i veikrysset 
 Nadderudveien / Nadderudkroken

Tomta der Grinstua lå var egentlig kjøpt for å sette opp et velhus. 
 Tegninger og forarbeide var godt i gang. Forhandlinger med BP om 
en bensinstasjon i grunnplanet ble ikke vellykket og hele prosjektet 
endte med totalt forlis. Alle midler var brukt opp og resultatet ble at 
BP kun satte opp sin egen bensinstasjon.

Grinstua fra 1908

Grindstua like før den ble revet i ca 1958. Her ligger Statoil stasjonen i dag. 
Nadderudveien sees bortenfor Grindstua.

Rett over for Grindstua lå Nadderud landhandleri som ble åpnet ca 
1920. Butikk har det vært der siden, men med mange forskjellige 
navn. Huset nedenfor, der det nå er frisørsalong og catering ble satt 
opp av Willy Hansen som bodde i huset nedenfor og drev et sykkel-
verksted og etter hvert fikk han her en stor sportsforretning. En tid var 
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Bryns Frossenvarer der med butikken full av frysedisker der det var 
bra utvalg. Rett over Nadderudveien lå kiosken til Strandenes der det 
nå er Bekkestua Blomster (Hageland). 

Gamle Grav vei – nå Nadderudkroken – gikk helt ned til Nadderudveien. 
 Butikkbygningen sees til høyre. Kiosken skimtes til venstre i bildet

Slik fremstår butikken i Nadderudkroken i dag

Til høyre for dette går Gamleveien inn hvor aluminiums garasjene 
ligger og bort til Nadderud gård der saga lå til høyre før gården. Til 
venstre på veien lå et lite hus som ble kalt Heimtun. Dette huset sto 
helt frem til år 2000, da det ble revet og nye hus ble bygget der.
Gangstien ned til NTG (Norges Toppidretts Gymnas) er fra den 
gamle veien over til Hosle. Det var BI (Bedriftsøkonomisk Institutt) 

som satte opp bygget her nede på en tomt fra Nadderud gård. Senere 
flyttet de til Sandvika og er nå samlet i Nydalen i Oslo. Nadderud 
gård lå også under Hovedøen kloster og ble etter reformasjonen  solgt 
til private. Den ble delt og fra Nedre Nadderud ble det i år 1900 fra-
solgt ca 500 mål til Typografenes byggelag som satte opp de kjente 
små sveitserhusene. I 1902 ble navnet Egne Hjem, da det var flere 
utenom typografene som ble bosatt her. Egne Hjem ble et mønster for 
boligbygging på den tiden, og da selskapet ble oppløst i 1911 var det 
bygget 83 boliger. Det bodde vel 500 personer der. Fra starten av satte 
de av et område til felles avbenyttelse – nemlig Bjerkelunden – hvor 
de også hadde hus og møter. Dette området i Bjerkelundsveien har 
i alle senere år vært benyttet til flere formål. Her var det fester med 
dans på eget dansegulv og hver 17. mai er det fortsatt samlingsted for 
barnetog. Etter krigen ble det arrangert opera her med Jonas Brunvold 
som en av de ledende kreftene.
 Stabekk arrangerte her det første landsstevne for skolekorps i 1918 
og Norges Musikkorps Forbund ble stiftet samme år. 50 år senere, 
i 1968 ble statuen Tamburmajoren satt opp. Han står der fortsatt i 
stram giv akt. I mange år gikk flere skoler i tog til Bjerkelunden, men 
etter hvert ble det for mange elever, toget for stort og plassen for liten. 
Stabekks blomstertog endte også der oppe, og det var en stor attrak-
sjon på ettermiddagen hver 17. mai. Nå er det slutt – de går nå kun til 
Bekkestuaområdet. 
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17. mai feiring i tidligere tider

Ja, mye er forandret og den digitale verden går fort fremover. De unge 
som vokser opp nå ser alt annerledes enn vi gjorde da vi vokste opp 
fra 1920 årene og inn på 1930-tallet. Med etterkrigstiden og den raske 
tekniske utviklingen til vårt nåværende digitale levesett, har vi gamle 
fått oppleve en spennende tid. Vi husker de gode gamle dager. Ja, det 
spørs om det ikke er noe i det tross alt. Jeg tror vi var mer tilfreds med 
tilværelsen den gang og satte pris på de små ting. 
 Den gang utparsellering av tomter fra Grav gård startet var dette 
langt på landet. For å komme til arbeid i Kristiania måtte de gå til 
Stabekk for å ta toget, som hadde kommet i 1872. Senere kom trikken 
til Lilleaker i 1919. Da gikk folk over kloppa ved Lysakerelva på Jar. 
Planer om å forlenge banen inn i Bærum var i gang. De som hadde 
hus på tomtene betalte inn 300 kroner og de uten hus 200 kroner. I 
1924 kom banen frem til Bekkestua. Først i 1930 kom den helt frem 
til Kolsås. I dag etter 8 år uten bane går den igjen til Kolsås.

 I 1910 ble det utdelt en del tomter i Østre Bærum, og tomt til et 
velhus ble avsatt. Denne ble solgt i 1916 og det ble kjøpt inn en ny 
tomt med et lite hus på i Bjerkelundsveien. Der holdt de møter inn-
til Østheim sto ferdig i 1931. Dette huset har vært bygget på et par 
ganger og er et fint samlingssted og festlokale. Det har vært mange 
fester der, blant annet juletrefester i regi av vellet. Tegningen av gamle 
Østheim nedenfor er tegnet av Johnny Fagerstrøm. I gamle dager var 
det inngang fra Bjerkelundsveien, mens det i dag er adkomst fra Grav 
skolevei.

Østheim slik det var i gamle dager
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Østheim i dag

I 1911 ble det avsatt en tomt til velhus oppe på Liomåsen. Den ble 
senere solgt, men det ble ikke kjøpt inn noen ny tomt før tomta etter 
Grindstua ble ervervet med tanke på et velhus – som tidligere nevnt. 
Nadderud hadde et vel og i 1916 gikk de sammen med Vestre Grav. 
To år senere fikk de også i gang en kvinneforening. Det første møtet 
ble holdt den 26. februar 1918 hos Værnaas i Liomveien 6.

Del av Liomveien sørfra

Den gang var det nok av oppgaver å starte med for vellet og vellet fikk 
økonomisk støtte fra kvinneforeningen til flere prosjekter. Spesielt 
populært var det da de første lysstolpene kom på plass. Det sosiale 
samværet var nok også litt annerledes den gang, de hjalp hverandre og 
dugnads arbeid var en selvfølge. Det var samlinger og fester – særlig 
St. Hans – først på vel tomta oppe på Liomåsen og senere borte på 
sletta til høyre for der veien Dyrefaret går nå. Litt nærmere Nadderud-
veien var det også en slette hvor guttungene spilte fotball.

Fotballsparking på løkka

Den første juletrefesten ble holdt på Vestheim på Bekkestua den 26. 
januar 1919, og siden har det vært juletrefester der hvert år til ca 
1985. Jubileene har vært markert med godt oppmøte på fine fester. 
Vestheim lå på tomten hvor det senere ble reist et forretningsbygg 
med boliger oppe i etasjene. Her holder blant annet butikken 4MEN 
til.
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Vestheim lå på Bekkestua

På den samme tomta ligger nå bl a 4MEN

Mellomkrigstiden var preget av sparing og økonomisk fremgang. Her 
er et regnskap fra vellets generalforsamling i 1939

Bilde nr 23B Vellets regnskap fra 1939

I 1941 i krigens andre år, ble 25 års festen sløyfet. Sang ble likevel 
skrevet, og en liten feststund ble det også. 50 års jubileet ble feier med 
en fest på Strand i 1966. Mer om alt dette står skrevet i boken som 
kom ut ved vellets 75-års jubileum i 1991.
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Hundreåringens kvinner

Norske kvinner fikk stemmerett i 1914 og driftige talspersoner på 
spinnesiden fremmet denne demokratiske rettigheten sentralt og 
lokalt. I vårt distrikt er imidlertid kvinnene fraværende i vellets første 
protokoll de to første årene. Senere blir både navn og yrke på med-
lemmene notert, en praksis som pågår til 1933. Men blant pionérene 
finner vi utelukkende en enkelt diakonisse samt enkefruer.
 Som husmødre og hjemmeværende har de likevel følt behov for et 
felles forum og talerør, for i 1918 stiftet de sin egen kvinneforening i 
Nadderud og Vestre Grav Vel. Foreningen videreførte dermed et lokalt 
initiativ for å ivareta kvinners sosiale interesser i nærmiljøet basert på 
frivillighet.
 Vellet blir i kvinneforeningens protokoll kalt «Mandsforeningen», 
likevel stod kvinneforeningen bak sosiale aktiviteter og arrangementer 
som fester og pengeinnsamlinger, tiltak som var viktige gjennom hele 
mellomkrigstiden. Utlodning av alt fra et snes egg, hjemmebakte kaker 
og egenproduserte håndarbeider på styremøter, årsmøter, sommer-
fester og juletrefester ga inntekter til kvinneforeningen. Og innsamlete 
midler ble gjerne overført til Mandsforeningen og brukt til viktige 
 arbeidsoppgaver innen vellet som vei, vann og kloakk i rette dug-
nadsånd.
 Tiltross for vanskelige tider økonomisk særlig i begynnelsen av 
1930 – tallet, skapte kvinneforeningen et samhold kvinnene i mellom 
og nærhet til de enkelte medlemmenes sosiale vanskeligheter, som 
man forsøkte å løse. 
 Kvinneforeningen har opp gjennom vellets hundreårige historie 
periodevis ligget i dvale i noen år uten protokollførte aktiviteter, 
krigsårene 1941-1945 var en slik periode. Matrasjonering under 
krigen krevde kreative løsninger; man dyrket frukt, bær og grønn-
saker, særlig poteter, og holdt en og annen gris, høner samt kaniner til 
matauk i vellet vårt, og når mennene gjorde krigstjeneste var priori-
terte kvinnene naturligvis ansvaret for husholdningen og hjemmet.

 Våren 1946 gjenoppstod Kvinneforeningen på Østheim ved Grav 
skole, på dette møtet ble det blant annet sunget «Gud signe vårt dyre 
fedreland» innledningsvis, for deretter å bli enige om å jobbe videre til 
vellets beste. Et vellykket skirenn som samlet små og store, kvinner og 
menn ble avholdt denne våren. I forbindelse med Vellets 30-års jubi-
leum  ble det arrangert en stor fest også på Østheim, og hver deltaker 
betalte 6 kroner. Takket være Roar Burum på Nadderud gård, som 
spanderte skinker, poteter, krem og egg, ga festen et overskudd på 100 
kroner.
 Etter Andre Verdenskrig ekspanderte vellet og ga nye utfordringer 
i en gjenoppstått kvinneforening. Foreningens sosiale og humanitære 
engasjement i årene som kom omfattet  utviklingen av Bærumsbanen 
spesielt og infrastruktur generelt, i1948 FN-hjelpen ved å donere 
41 kroner til denne saken.
 En hovedsak for vellet på 1950- og tidlig 60-tallet var ønsket om å 
kjøpe en veltomt, og kvinnforeningen ville bidra økonomisk til å reali-
sere kjøpet. Planen strandet imidlertid, og den fastlåste bestemmelsen 
om Tomtefondet på 10 000 kroner ble på et ekstraordinært årsmøte i 
kvinneforeningen våren 1977 opphevet.  
 24. februar 1978 blir 60 års-jubileet feiret i Gjestestuen på Røa 
med 35 deltakere fra Nadderud og Vestre Grav Vel. Med dans inn i 
de små timer og stor festivitas blir blomster og godord tildelt enkelt-
medlemmer, og kvinneforeningen mottar en pengegave for sin trofaste 
innsats. I sin festtale informerer imidlertid mangeårig formann for 
kvinneforeningen Gudrun Berg at nå greier Vellet selv sine oppgaver. 
Kvinneforeningens formål vil fremover være å bruke midlene til beste 
for medlemmene og til foreningen selv. Et veiskille for kvinnefore-
ningen og med nytt mandat.
 På årsmøtet denne våren blir det derfor fremmet forslag om et 
felles fond for områdets eldre, syke og uføre. Blomsterhilsen blir levert 
til medlemmer som fyller 75 år, er blitt syke eller til pårørende ved 
bortgang. Østheim blir foreslått som eldresenter med full støtte fra 
nabovellene.
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 I påvente av sosialrådmannens godkjenning og pengestøtte, arran-
gerer kvinneforeningen – med økonomisk støtte fra vellet, pensjonist-
turer i årene fremover. Disse utfluktene blir i protokollen beskrevet 
som meget vellykkede; deltakerne nyter blant annet høye rekesmør-
brød med godt drikke til og stemningen er upåklagelig.
 En av bussturene er en dagstur 6. juni 1978 til Tyrifjorden, Hade-
land Glassverk og med to-retters middag på Randsvangen. Musikalske 
innslag med sang og spill står fru Solhaug for, som alltid ved kvinne-
foreningens arrangementer.
 Mange av medlemmene i vellet vårt har røtter tilbake til pionér-
tiden. Egil Solhaug i Fagertunveien 25 A bor fortsatt i huset hans 
bestefar bygget i 1912. Bestemoren Jørgine Solhaug var en av pi-
onérene i kvinneforeningen og deltok på stiftelsesmøtet 26. februar 
1918. Hun var formann der fra 1922-1923 i første periode og vender 
tilbake som formann i årene 1926-1928. Hennes svigerdatter Gerd 
Solhaug videreførte det frivillige styrearbeidet i kvinneforeningen, og 
forble engasjert i vellet livet ut sammen med sin ektefelle Ivar Solhaug. 
Fortsatt er familien Solhaug - nå i 3. generasjon engasjerte medlem-
mer i vellet.
 Kvinneforeningens protokollføring opphører våren 1991. En epoke 
med sosialt og humanitært engasjement er over i vellet vårt.

Ekteparet Gerd og Ivar Solhaug. Gerd spilte trekkspill og piano i alle år på 
kvinneforeningens arrangementer. Ivar ble utnevnt til æresmedlem i 1986.

Vellet de siste 25 År

På 1990 tallet var det fortsatt bra aktivitet i vellet og mange oppgaver 
å ta seg av. Den siste sommersamling ble holdt hos familien Astad 
på Grav gård med langbord ute i hagen. Det ble arrangert forskjel-
lige  turer, med Trygve Christensen som guide både innenfor vellets 
område og fra Fossum og nedover langs Lysakerelva til Jar.
 Det var mange oppgaver å ta seg av, men på slutten av 1990 tallet 
ble det imidlertid vanskelig å få noen til å påta seg verv. Det siste 
ordinære årsmøtet ble holdt på Bekkestua bibliotek våren 1999. Det 
hele ble avsluttet med innsamling av hageavfall. Etter det ble vellet 
lagt i dvale – med Terje Hauff, Nadderudveien 48 som overvåker av 
bankkonto og lignende i tilfelle vellet skulle komme på fote igjen.
I 2004 ble det gjort et forsøk på å gjenopplive vellet. Johnny 
Fagerstrøm laget lapper som ble lagt i alle postkassene. Det resulterte 
i et møte på Østheim i Bjerkelundsveien den 24. mars 2004. Det var 
også da vanskelig å få etablert et styre, men til slutt ble det dannet 
et styre med Paal Brannsten som leder. Det ble avholdt en del styre-
møter, men mere ble det egentlig ikke ut av det.

2010 og 2011
Johnny Fagerstrøm prøvde igjen i 2010, og da var gleden stor fordi det 
denne gangen var en positiv reaksjon helt fra starten av og mange sa 
seg villige til å påta seg oppgaver. 
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Vel-avisen - Vel Vel nr 1 - 2011

På et møte den 9. mars 2011 var det godt fremmøte og en  positiv 
stemning. NKI-skolen ble kontaktet, og de var også positive til 
medlemskap, samt at de stilte sine lokaler til disposisjon for medlems-

møte. Det var nå hele 12 personer som sa seg villige til å bidra til at 
vellet skulle komme i gang igjen. Og det forelå en liste med ca 90 hus-
stander som ville bli medlem.

Årsmøtet den 9. mars 2011

2012
I starten på dette året ble det ikke sendt ut noen anmodning om 
innbetaling av kontingent. Av forskjellige grunner ble det ikke noe 
årsmøte. Et brev med 23 underskrifter med forespørsel om å få til et 
møte ble sendt til styret den 2. mai 2012. Dagen etter, den 3. mai 
2012 kom det et svar om at styret trakk seg.
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Før 17. mai 2012 ble det laget en ny utgave av velavisen Vel Vel (nr 1 
2012). I denne utgaven var det innmeldings slipp og giro for kontin-
gent innbetaling. Etter dette og i løpet av våren og sommeren 2012 
klarte man å få på plass et nytt styre med Johnny Fagerstrøm som 
 leder. I løpet av sommeren fikk vellet ca 75 betalende medlemmer. 
Det ble avholdt et første styremøte den 15. august dette året.

Vel Vel nr 1 - 2012
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Johnny Fagerstrøm

Den 22. august 2012 arrangerte vellet en rusletur i velområdet. Det 
ble en vellykket tur med endel fremmøtte beboere.

Bilde fra rusleturen

Den 5. september 2012 ble det holdt et åpent møte for vellets med-
lemmer. Møtet ble holdt i kantina til NTG i Hans Burums vei, og det 
ble servert kaffe og kaker til de fremmøtte.
 Her ble det gitt en redegjørelse for hva vellet arbeider med, hva 
som vi skje fremover samt fokus på trafikkforholdene i Hosleveien og 
Nadderudveien. Møtet ble avsluttet med en historisk video fra Bekke-
stuaområdet.

Rusletur til Nadderud gård

På høsten 2012 besto styret av: Johnny Fagerstrøm (leder), Marianne 
Rød (sekretær) Henrik Eidem (Regnskap). Randi Rørnes og Henning 
Strøm. Det ble avholdt styremøter den 24/10 og 20/11-2012. 
Etter dette ble det sendt søknad til Bærum kommune om at det ble 
etablert en undergang der turveien fra Dalsveien krysser Hosleveien.
Det ble kjent for styret i vellet at det var planer om å etablere et gate-
kjøkken i butikklokalene til Joker i Nadderudkroken. Flere av be-
boerne i nærområdet gikk imot dette, og saken ble også behandlet 
i styret i vellet. Det ble sendt inn protest til Bærum kommune mot 
etableringen av et gatekjøkken i Nadderudkroken.
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 I august 2012 ble det gjort en henvendelse til Statens vegvesen 
 angående trafikkforholdene i Hosleveien og Nadderudveien. Samtidig 
ble det bedt om at støttemuren ved bussholdeplassen ble reparert etter 
at det hadde rast ut store stener der. Videre ble det bedt om at de ras-
utsatte fjellskjæringene i Hosleveien ble sikret. Etter flere henvendelser 
og utsettende svar fra Statens vegvesen, hørte vi svært lite.

Rasutsatt parti i Hosleveien

2013
Den 16. Januar 2013 organiserte vellet innsamling av gamle juletrær. 
Det var tidligere Veolia – nå Norsk Gjenvinning som hentet trærne.

Den 17. april 2013 ble det holdt årsmøte. Leder Johnny Fagerstrøm 
ønsket 23 medlemmer velkommen. Regnskap for 2012 og budsjett for 
2013 ble gjennomgått. Kontingenten ble fastsatt til kr 200,- pr hus-
stand fra 2014. 
 Andre saker som vellet hadde arbeidet med var bl a parkering av 
tilfeldige biler i Nadderudkroken, kamp mot brunsnegler, trafikkpro-

blemer i Nadderudveien og undergang der turveien fra Dalsveien 
krysser Hosleveien.
 Etter dette årsmøtet besto styret av følgende personer: John-
ny Fagerstrøm (leder), Henrik Eidem (regnskap), Randi Rørnes 
 (sekretær), Randi Borchgrevink (styremedlem). Valgkomite: Elizeth 
Bergersen og Truls Bergersen samt revisor Pål Brenne.

Bilde fra årsmøtet 2013
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Årsmøtet 2013

Den 29. april 2013 ble det samlet inn hageavfall for medlemmene 
av  Nadderud og Vestre Grav Vel. Vår godt voksne leder, Johnny 
Fagerstrøm var med komprimatorbilen fra Norsk Gjenvinning hele 
dagen helt frem til kl. 19:30. Johnny gjorde en formidabel jobb, og 
det gjorde folkene fra Norsk Gjenvinning også.

Fra hageavfalls innsamlingen i 2013

Vellet har slitt med at vi ikke får noe svar på våre henvendelser til 
Statens vegvesen. Det har vært uvisst om vi får noen reaksjon eller om 
det blir satt i gang noen tiltak i forhold til våre henvendelser  angående 
trafikkforholdene (høy fart) i Hosleveien og Nadderudveien. Inn-
til sommeren 2015 er det ikke gjort noe for å reparere den skadede 
forstøtningsmuren ved hastebuss holdeplassen i Hosleveien, ei heller 
noen sikring av de rasfarlige fjellskjæringene i samme område.
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Den ødelagte støttemuren i Hosleveien

Som tidligere nevnt har vi anmodet Bærum kommune om at det lages 
en undergang for turveien som kommer fra Dalsveien der turveien 
krysser Hosleveien. Den 5. juni 2013 fikk vi svar fra kommunen om 
at en slik undergang ikke ligger i kommunens temaplan for fysisk 
 aktivitet, idrett og friluftsliv 2011 – 2014. Styret tok opp saken på 
nytt og den 10. februar 2015 fikk vi nytt svar fra kommunen. Her står 
det: «Når det gjelder undergang, så er prosjektet lagt inn som uprioritert 
i anleggsplanen for 2015 – 2018. Det har vist seg vanskelig å få til en 
undergang da det nylig er rehabilitert en hovedvannsledning som ligger 
inne i veilegemet akkurat i krysningspunktet der en eventuell undergang 
må ligge. Det vanskeliggjør (og fordyrer) en undergang. Inntil videre lig-
ger det altså som et uprioritert prosjekt, så får tiden vise om noen tar tak 
i dette og får det realisert, men det ser ikke lyst ut for en snarlig løsning 
dessverre.»
 Dette svaret til tross, så ble styret anmodet av årsmøtet 2015 om å 
søke kommunen om en undergang kunne etableres ovenfor eller ned-

enfor den omtalte hovedvannsledningen. Ny søknad ble sendt kom-
munen den 19. mai 2015.

Turveien fra Dalsveien der den krysser Hosleveien

I løpet av våren 2013 har Marianne Pahle og Jan Richard Berg vært 
med som styremedlemmer. Marianne skal bl a være Vellets represen-
tant til Bærum Velforbund og saker som berører Bærum kommune. 
Jan Richard vil ta seg av vår nye e-post adresse og korrespondanse med 
omverdenen. Vellets e-post adresse er: n.v.g.vel@gmail.com
 På vegne av beboerne i Nadderudkroken 1 har styret lenge ytret 
 ønske om at de store trærne mellom denne eiendommen og Nadde-
rudveien blir fjernet av Statens vegvesen. Gleden var stor når Mesta 
sommeren 2013 kom og sagde ned trærne. Nå har sikten i begge 
retninger oppover og nedover Nadderudveien blitt mye bedre.
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De store trærne ved Nadderudkroken 1 hindrer sikten til Nadderudveien

Etter at trærne ble felt er sikten upåklagelig

I august 2013 ble det diskutert hvorvidt Vellet skulle etablere en egen 
hjemmeside på internett. Det ble gjort noen forsøk på å lage en hjem-
meside ved hjelp av en av vellets medlemmer som er ekspert på om-
rådet. Hjemmesiden er tilgjengelig, men da styret ikke har ressurser 
eller kompetanse til å vedlikeholde eller følge opp siden, er den inntil 
videre lagt i bero.
 Styret i vellet fikk i 2013 flere henvendelser angående standarden på 
Nadderudveien nordover fra krysset Hosleveien. Her har det vært så 
hullete at biler og busser rister i stykker når de kjører der. I september 
2013 ble heldigvis veistrekningen fra Hosleveien til Vollsveien asfal-
tert og det ble en fryd å kjøre der. Samtidig ble nye kloakkrør lagt i 
 Hosleveien i vårt velområde, de gamle var over 50-årene gamle.

Nadderudveien nordover fra Hosleveien

I slutten av oktober 2013 skrev styret i vellet til Statens vegvesen og ba 
om at det ble etablert et fortau i Nadderudveien mellom Liomveien og 
Liomåsen bussholdeplass. Dette er en strekning på 50 – 60 meter hvor 
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de som går mellom Liomveien og bussholdeplassen må gå ut i selve 
kjørebanen i Nadderudveien. Fotgjengerne er her svært utsatt da det 
til tider er stor trafikk på denne strekningen. Det er plass til å lage et 
fortau her. Til tider står det biler parkert langs Nadderudveien og om 
vinteren er det brøytekant her. Begge disse tingene presser de gående 
helt ut i kjørebanen i Nadderudveien. Saken har vært purret opp flere 
ganger. 

Nadderudveien på strekningen Liomveien – Liomåsen bussholdeplass

Fra noen av beboerne i Dalsveien har vi fått henvendelse om vi ikke 
kunne forespørre Bærum kommune om å brøyte Dalsveien helt ned 
til turveien. Bærum kommune svarer i oktober 2013 at den nederste 
delen av Dalsveien er en privat vei, og at den dessverre derfor ikke vil 
bli brøytet av kommunen.

Dalsveien og turveien

Utklipp fra Budstikka 19. desember 2013

Ved utgangen av 2013 hadde Vellet 130 medlemmer. 

2014
Den 16. januar 2014 ble det arrangert innsamling av gamle juletrær. 
Det var Renova som sto for selve hentingen de de brukte juletrærne.
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Årsmøte 13. februar 2014.
Møtet ble holdt i kantina til NTG, Hans Burums vei 30. Vellets leder, 
Johnny Fagerstrøm ønsket 18 fremmøtte medlemmer velkommen. 
Dagsorden for møtet med bl a regnskap for 2013 og budsjett for 2014 
ble gjennomgått og godkjent.
 Styret forespurte årsmøtet om vellet skulle arrangere innsamling av 
hageavfall både vår og høst. Det ble vedtatt bare å ha innsamling hver 
vår.
 Det ble foretatt valg og det nye styret består nå av: Jan Richard 
Berg (leder), Henrik Eidem (regnskap), Randi Rørnes (sekretær), 
Randi Borchgrevink (styremedlem/verving) og Marianne Pahle 
 (styremedlem/representant til Velforbundet)

Styremedlemmene etter årsmøtet 2014
Fra venstre: Henrik Eidem, Marianne Pahle, Randi Rørnes, 
Randi Borchgrevink og Jan Richard Berg

Videre er Sveinung Golimo valgt som revisor, mens valgkomiteen 
består av Elizeth Bergersen, Truls Bergersen og Lars Vigeland. 
 Distribusjonsgruppa består av Gro Thorsen, Stein Thorsen og  Johnny 
Fagerstrøm. Arrangementskomiteen består av Anne M. Evensen, 
Synnøve Schancke, Turi Overaa og Geir Inge Overaa.
Johnny Fagerstrøm har også vært midlertidig redaktør for velavisen 

«Vel Vel» samt materialforvalter. Han vil fortsatt stille seg positiv til å 
hjelpe til ved behov. 
 Årsmøtet avsluttet med at Johnny takket alle som har vært med 
i vellet og ønsket lykke til videre. Henrik Eidem takk Johnny for 
alt arbeide han har lagt ned for vellet og ikke minst at han klarte å 
etablere vellet igjen.
 Etter at Johnny Fagerstrøm sluttet som leder i vellet, har han levert 
vellets arkiv med gamle papirer til biblioteket på Bekkestua. Der er 
arkivert på en betryggende måte.
 Vellet arrangerte innsamling av vårens hageavfall i uke 19 (5. mai til 
9. mai 2014). Det var Renova som sto for hentingen av hageavfallet 
og må sies å ha vært en vellykket aksjon. Styret har ikke fått noen hen-
vendelser om at hageavfall ikke har blitt hentet.
 På styremøtet den 19. mai 2014 ble det tatt opp at vi ikke har hørt 
noe fra Statens vegvesen angående de sakene vi har skrevet til dem 
om. Det gjelder trafikkforholdene i Hosleveien og Nadderudveien, 
ras utsatte fjellskjæringer og den skadede støttemuren i Hosleveien, 
 flytting av farlig trafikkskilt i krysset Gamle Grav vei / Hosleveien, 
felling av stort tre utenfor Nadderudveien 59 samt anmodning om 
at det etableres et fortau langs Nadderudveien fra Liomveien til 
 Liomåsen bussholdeplass.
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Treet utenfor Nadderudveien 59

Vellet har også henvendt seg til Bærum Velforbund og Bærum 
 kommune angående dette.
 Det er hyggelig når vi får en løsning på noen av de sakene vi 
 arbeider med. Gleden var stor da vi fikk se at Mesta var på plass uten-
for Nadderudveien 59 den 26/8-2014 og fjernet det store treet som 
de som bor der gjerne ville bli kvitt. Vellets leder gikk ned og takket 
arbeiderne for vel utført jobb.

Og slik ble det etterpå

Det har vært ønskelig med ytterligere et styremedlem. På forespørsel 
sa Thor-Andrè Svendsen seg villig. Han møtte for første gang på styre-
møtet den 25. august 2014.
 På dette styremøtet ble det besluttet å lage et jubileumshefte som 
skal komme ut til vellets 100-års jubileum den 20. februar 2016. Det 
er dette hefte du nå leser.
 Styret i vellet har fått henvendelser fra beboere som er plaget av at 
hunder står ute i nabolaget og bjeffer over lengre tid. Vi skrev litt om 
dette problemet i velavisen «Vel Vel» nr 4 som kom ut i slutten av 
 september 2014.
 I denne utgaven henledet vi også oppmerksomheten på at trær på 
egen eiendom kan hindre utsikt, skygge for sola eller på annen måte 
være til sjenanse for din nabo. Vi anmodet alle beboerne i vårt om-
rådet til å være oppmerksomme på dette med tanke på et godt nabo-
skap. 
 I løpet av året 2014 har vi i vellet henvendt oss til Bærum 
 kommune med noen anmodninger. Først på forsommeren, da vi ut-
trykte ønske om at det settes opp belysning i snarveien som går fra 
Grav barnehage, Liom til Liomveien. Snarveien benyttes av mange 
– både barn til og fra skole/barnehage og voksne. Denne snarveien er 
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svært bratt. På vinterstid er det svært glatt og mørkt der med fare for 
skade på dem som ferdes der.
 Vi har fått svar fra Bærum kommune som sier at det er de som 
eier snarveien som må bekoste belysning, og at kommunen ikke har 
midler til drift av snarveier.
 Vi spør oss da: Er det ikke kommunen som eier grunnen der 
snarveien går?

Snarveien fra Liomveien til Liom barnehage Snarveien sett fra Grav barnehage LIOM

 I november 2014 skrev vi til kommunen om følgende to forhold:
Turveien som går fra Hosleveien via Dalsveien til Dyrefaret er i svært 
dårlig forfatning. Spesielt etter regnvær er stien våt og det er som å gå i 
en bekk. Det er partier som er sølete og det går ut over fottøyet. Langs 
hele turveien er det større og mindre trær som hindrer sola å komme 
til. Vi foreslo for kommunen at turveien blir drenert og gruset samt at 
det tynnes ut i vegetasjonen og ryddes på begge sider av turveien.

Turveien fra Dalsveien til Dyrefaret Turveien er veldig sølete

I Odds vei, en liten stikkvei mellom Nadderudveien og Gamle Grav 
vei er det en stor vann ansamling. Det er spesielt etter regnvær og 
i vårløsningen at en kjempestor vanndam dekker hele veibredden 
ca 25 meter inn i Odds vei fra Nadderudveien. Vi har bedt Bærum 
 kommune komme med tiltak for å få bort vannet.

Stor vann ansamling i Odds vei Et hav av vann i Odds vei

Når vi nå blar om til 2016 og gjør opp status for 2015 er det heldigvis 
flere saker som har fått en løsning.
 La oss først ta den store vann ansamlingen i Odds vei. Kommunen 
har i løpet av høsten 2015 drenert Odds vei og hevet selve veien. Så 
har veien fått ny asfalt og fremstår i ny drakt.
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Bilde fra «den nye» Odds vei

Vi skrev litt tilbake her om den tette vegetasjonen langs turveien fra 
Hosleveien til Dyrefaret. På vårparten i 2015 kom folk fra Bærum 
kommune og hogde flere store grantrær i sydenden av denne turvei 
strekningen. Det har hjulpet, men vi ønsker at kommunen tynner ut 
også videre nordover langs turveien. Vi ønsker også at det blir ryddet 

for nedfelte trær på begge sider av turveien. Til slutt ønsker vi at selve 
turveien bli oppgradert, da til tider er svært fuktig og sølete på veien.

Sydenden av turveien Dalsveien – Dyrefaret etter at trærne er felt.

Høsten 2015 ble den ødelagte støttemuren ved bussholdeplassen i 
Hosleveien reparert av Statens vegvesen.
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Den reparerte støttemuren

Trafikkskiltet som sto farlig plassert for fotgjengere og syklister i 
 krysset Hosleveien/Gamle Grav vei ble flyttet lenger inn fra veien av 
Statens vegvesen sommeren 2015. Trafikkskiltet er flyttet lengre inn til høyre på bildet

Den 19. januar 2016 fikk vellet en lang e-post fra Statens vegvesen. 
Innholdet var omsider svar på flere henvendelser styret har gjort til 
vegvesenet angående trafikksikkerhets spørsmål. Vi tar med noe av 
svaret vi fikk til orientering.
 Det første gjaldt spørsmål om etablering av fortau fra Liomveien til 
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Liomåsen bussholdeplass.

Når det gjelder etablering av fortau langs fylkesveger følger vi i stor grad 
prioriteringer fra kommunene. Med jevne mellomrom tar de enkelte 
 kommunene opp sine prioriteringer over tiltak som ønskes gjennomført. 
Kommunenes mange ønsker og det reelle behovet overstiger langt det som 
økonomien gjør det mulig å bygge i de 22 kommunene i Akershus fylke. 
Med de midler vi har til rådighet må vi foreta en streng utvelgelse av 
prosjekter innen fylket. Tiltak som det skal være aktuelt å gjennomføre må 
derfor være prioritert høyt av kommunen, og strekninger med stor trafikk-
mengde av gående og kjørende, og som i tillegg er ulykkesbelastet, blir i 
denne sammenheng prioritert først. 

Etter en bestilling fra Akershus fylkeskommune gjennomførte Statens veg-
vesen i 2012 en kartlegging av alle skoleveger i Akershus, og utarbeidet 
en prioritering av tiltak langs skoleveg etter utvalgte kriterier. Behovet for 
tiltak langs skolevegene i Akershus er stort. Basert på karleggingen ble det 
utarbeidet en 10-årsplan for trygging av de viktigste strekningene. Forslag 
til prioritering ble utarbeidet i samarbeid med kommunene i Akershus. 
Fylkestinget har vedtatt at denne planen skal ligge til grunn for hva som 
skal bygges fremover. 

Til orientering er de aktuelle strekningene langs Nadderudveien ikke 
prioritert av kommunen, og de er heller ikke kommentert i Bærum 
 kommunes trafikksikkerhetsplan for inneværende periode. Det kan derfor 
opplyses om at det i inneværende eller neste planperiode ikke er avsatt 
midler til bygging av fortau på de aktuelle strekningene. 

På strekningen i Nadderudveien mellom Odds vei og Hosleveien er det 
kun en eiendom som ikke har fortau, og det eksisterer et tilbud for gående 
gjennom Odds vei mot Hosleveien. Krysningsbehovet i krysset Nadderud-
veien/ Odds vei er begrenset.
Vi har likevel i et nylig møte med Bærum kommune, diskutert deres 

innspill. Kommunen ytret ønske om at man bør se nærmere på hele strek-
ningen, bl.a. i forhold til fremkommelighet for syklister, før man konklu-
derer om fortau på de aktuelle strekningene. I Nadderudveien, sør for Ho-
sleveien, er det etablert tosidig fortau og sykkelfelt. Valg av løsning nord for 
Hosleveien må derfor vurderes i forhold til eventuell videreføring av denne 
løsningen, eller valg av annen løsning. Dette må derfor diskuteres nærmere 
internt, og med Bærum kommune og Akershus fylkeskommune, og even-
tuelt legges inn i fremtidig planer. Før dette er avklart, ser vi det ikke som 
aktuelt å etablere fortau på de to omtalte strekningene. Det samme gjelder 
eventuell endring i krysset Nadderudveien/ Odds vei. Til orientering er det 
ikke registrert personskadeulykker med fotgjengere involvert på strekningen 
i perioden 2000-2014. 
Ved etablering av nye fortau og/ eller plassering av krysningspunkt, legges 
kriterier og retningslinjer beskrevet i våre håndbøker til grunn. Det må 
bl.a. sikres at krav til stopp- og frisikt, belysning, venteareal, bredde på 
fortau, samt nødvendig driftsareal til snø-opplag osv. kan oppfylles. Areal-
behov ved slike etableringer vil derfor ofte være større enn selve tiltaket kan 
synes å legge beslag på. Dette til orientering. 

I forbindelse med søknad om fortauet fra Liomveien til Liomåsen 
bussholdeplass, foreslo vi å flytte gangfeltet som i dag er plassert like 
syd for Liomveiens utløp i Nadderudveien. Vi mente det ville være 
bedre med et gangfelt ved Veståsen og nær bussholdeplassene på hver 
side av veien. Denne flyttingen var selvsagt betinget av at det omtalte 
fortauet ble laget. Svaret fra Statens vegvesen lyder slik:
Når det gjelder eksisterende gangfelt over Nadderudveien ved Liomveien, 
er dette plassert i forhold til naturlig gangtraser, og etter en nøye vurdering 
av siktforhold. Belysningen ble forsterket i 2011. Flytting/ etablering av 
nytt krysningspunkt, slik det bli foreslått i deres henvendelse, vil medføre 
redusert stoppsikt til gangfeltet. Vi ser det derfor pr. i dag ikke som aktuelt 
å flytte dette gangfeltet/ eller etablere nytt krysningspunkt. 

Ved krysset Hosleveien/Fagertunveien er det et gangfelt. Vi har 
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 registrert at noen bilister holder en for høy fart på denne strekningen 
i Hosleveien. Vi har derfor flere ganger søkt om at det blir laget en 
fartsdump (opphøyet gangfelt) på dette stedet. Vi ar fått følgende svar 
på dette:

Opphøyde gangfelt etableres i utgangspunktet kun i «sentrumsområder», 
eller i direkte tilknytning til barneskoler, hvor det krysser mange barn. 
På det aktuelle stedet i krysset Hosleveien/ Fagertunveien er det allerede 
etablert gangfelt, og målinger av såkalt «fartsnivå» (den hastighet 85 % 
av de kjørende ligger under) viser at skiltet fartsgrense (50 km/t) i stor 
grad blir respektert. Gangfeltet ligger på en rettstrekning med god sikt, 
og belysningen er vurdert som god. Til orientering er det heller ikke på 
denne strekningen registrert personskadeulykker med fotgjengere involvert i 
 perioden 2000-2014. 

Tellinger av antall kryssende, utført over flere dager i løpet av 2015, viser 
relativt få kryssende barn, og at det hovedsakelig er voksne som benytter 
gangfeltet. Dette samsvarer godt med at grensen for skolekretsen følger 
Hosleveien, og at Steinerskolen ikke er en ren barneskole. Plasseringen 
av gangfeltet og den fysiske utformingen/ geometrien i kryssene mellom 
 Hosleveien og Fagertunveien ble endret så sent som i 2007. Dette ble 
gjort for å bidra til kortere kryssing for de gående, og for å unngå kryssing 
utenfor gangfeltet. Vår vurdering er at gangfeltet fungerer godt slik det er 
i dag, og at det i utgangspunktet ikke er behov for ytterligere tiltak. Vi har 
mange tilsvarende gangfelt i fylket hvor skolebarn krysser, og vi kan ikke 
gå inn for å gjennomføre tiltak på alle disse stedene.

Til orientering er det politiets oppgave å kontrollere og håndheve gjeldende 
regler. Ved opplevelse av høye hastigheter på den aktuelle strekningen, an-
befaler vi derfor at dere kontakter politiet, som vil vurdere nærmere behov 
for adferdskontroll. Vi vil også på grunnlag av deres påstand om høye 
 hastigheter legge dette frem for politiet i et møte i løpet vinteren 2016.

Fagertunveien har en sentral beliggenhet innenfor vårt velområde. 
Svært mange av våre medlemmer bor der.

Fagertunveien nordover vinterstid

Fagertunveien sørover

Vi vil avslutningsvis nevne at vellet har blitt varslet på e-post fra 
Stein Halvorsen arkitekter AS om at det foreligger planer for rivning 
av  fabrikkbygningen i Nadderudveien 63B for å bygge boliger på 
tomten. For mange år siden holdt Hagstrøm musikk til i bygget.
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Fabrikkbygningen i Nadderudveien 63B

Avslutningsvis kan vi opplyse om at vellet ved utgangen av 2015 
 hadde 190 betalende medlemmer. Vi har god økonomi og noe kapital 
til å drive videre.

Styremedlemmene i 2015
Fra venstre: Marianne Pahle, Thor-Andrè Svendsen, Jan Richard Berg,
Randi Rørnes, Henrik Eidem og Randi Borchgrevink

Styret har besluttet at vi på årsmøtet våren 2016 vil utnevne Johnny 
Fagerstrøm til æresmedlem av Nadderud og Vestre Grav Vel. Grunnen 
til det er en stor takk til ham for hans møysommelige arbeid og stå på 
humør for å få vellet i gang igjen etter at det i lang tid lå uvirksomt. 
Vi vil også gi ham en stor takk for hans imøtekommenhet og vilje til 
fortsatt å hjelpe til med saker for vellet. Det er aldri nei i hans munn 
når han blir spurt om å hjelpe til for vellet.

Æresmedlem Johnny Fagerstrøm
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