
 

 

Oslo Kommune, Bydel Vestre Aker  

Sørkedalsveien 150B, 0754 Oslo 

Sendt på e-post til: postmottak@bva.oslo.kommune.no 

                                                                                                                                   Røa, 13.januar 2023 

Deres referanse:22/00056-68 

FRIVILLIGHETSMIDLER 2022 RØA VEL – TILTAK FOR Å GJENSKAPE KULTURLANDSKAPET I 

UTSIKTSKOLLEN 

Vi viser til Røa Vels søknad av 27. Februar 2022 om frivillighetsmidler til tiltak for å gjenskape 

kulturlandskapet i Utsiktskollen, en del av Bogstad Skogpark. 

Vi viser videre til vedtaksbrevet fra Bydel Vestre Aker av 30. mars 2022 hvor vårt prosjekt ble tildelt 

kr. 25 000. 

Gjennom året 2022 har det vært gjennomført stor dugnadsinnsats av frivillige personer, det har vært 

innleid arbeidsinnsats fra bandygruppen i Røa Idrettslag og Bymiljøetaten har bidratt med noe 

arbeid.  Anslagsvis har godt over 20 personer vært deltagere i dugnadsarbeid gjennom året. Det er 

etablert et godt samarbeide med Oslo Golfklubb som også er aktive i prosjektet.  

Arbeidet har i hovedsak vært hogst av trær og rydding av kratt/busker. Det ble svært mye kvist som 

ble samlet i hauger, på forsommeren leide vi inn en fliskvern og mannskapet fra bandygruppen. 

Det har blitt en del ved etter hogsten, her har frivillige og trengende hentet ved til eget bruk.   

Fortsatt jobbes det med Bymiljøetaten og Byantikvaren for å få alle tillatelser for videre hogst og 

rydding i Utsiktskollen.  

Vesentlige midler har vært brukt til løpende utgifter for olje, bensin og sag-kjeder til motorsager. 

Etter stor slitasje har det også vært kostnader på service av sager. For å redusere avhengigheten av 

og slitasje på privat utstyr har Røa Vel også anskaffet noe eget ryddeutstyr. 

Røa Vel har tidligere år plassert ut 2 rastebenker med bord og 2 enkle krakker med ryggstøtte. I 2022 

har vellet kjøpt ytterligere 3 rastebenker og avfallskasse. 

Arbeidet i 2022 har medført i alt kr. 55 535 i utgifter, jf. vedlagte oversikt.  Etter tilskudd av 

frivillighetsmidler har Røa Vel dermed brukt kr. 30 535 av egne midler.  

Etter Røa Vels oppfatning har arbeidet som er gjennomført i 2022 bidratt til en vesentlig fremdrift for 

prosjektet, men prosjektet er langt fra ferdig gjennomført, arbeidet vil fortsette i 2023. 

Røa Vel har tilpasset arbeidet i dette prosjektet i fht tilgjengelige midler i 2022.  
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Vi har fått positiv oppmerksom fra mange privatpersoner, Akersposten og fra Ullern, Røa og Bygdøy 

historielag. 

Med hilsen 

Egil Kjos (elektronisk signert) 

Styremedlem Røa Vel, prosjektleder for rydding av Utsiktskollen 

 

 

Oversikt over Røa Vels anvendelse av midler – Prosjekt Bogstad Skogpark/Utsiktskollen 2022  

 

Utgifter Beløp 

1. Leie og kjøp av maskiner 19 825 

2. Dugnad Røa IL - bandygruppa 18 600 

3. Parkbenker og søppelkasser 11 290 

4. Drifts og forbruksmateriell  5 821 

SUM 55 535 

 

 

Finansiering Beløp 

1. Bydel Vestre Aker - frivillighetsmidler 25 000 

2. Røa Vel  30 535 

SUM 55 535  

 

 

Utgifter til benker Røa Vel har anskaffet tidligere år er ikke inkludert i dette.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                         

                  

                                 

                       
                                        

                                 

                
                                 
                                          
                                             
                                   
                                                 
                                              
                            



   

 

 

 

 

 

 

 



Akersposten  
 
Bandygutta tok seg av saken 

 
MYE IGJEN: Egil Kjos kan fortelle at bandygutta fra Røa IL gjorde en 

kjempejobb, men fremdeles er det mye igjen av kvisthaugene. Bildet av Kjos et tatt 

i vår. Innfelt bandygutta i arbeid med fliskverna. Foto: Vidar Bakken. Bandygutta: 

Egil Kjos 
 

 


