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Miljøvernpris til Gry 
Jeg vil berømme Gry´s langvarig innsats for å 

fremme de grønne verdiene innenfor Bekkestua 

vel-området, sa lederen av Bærum 

Naturvernforbund, Kari Balke Øiseth, da hun 

delte ut NiBs miljøvernpris for 2022 til leder av 

Bekkestua Vel, Gry Thune Young, på årsmøte på 

Bekkestua Bibliotek den 7. mars 2023. 

- Gry har jobbet aktivt og talt nærmiljøets sak 

med en utholdenhet og et glødende 

engasjement i en årrekke. Med en utrettelig 

innsats har hun pekt på betydningen av å ta 

vare på de grønne verdiene; dyrket mark, 

bekke-åpning, skogholt og trær.  

- Her er det fugler og dyr, planter og insekter. 

Her kan barn leke. Her kan man gå tur. Der 

man bor. For nettopp dette er poenget. De 

grønne lungene ligger i nærmiljøet. 

- Dette har ikke vært enkelt, da denne delen av 

Bærum er et eneste stort utbyggingsområde. 

Boliger rives, natur og landbruksjord bygges 

ned. Det dreier seg om å forholde seg til 

utbyggere, politikere og lokalavisen og følge 

krevende planprosesser over lang tid. 

- Gry har sittet i styret i NIB fra 2004 til 2007 og 

har vært leder av Bekkestua Vel siden 2014. 

Bekkestua ville ha vært gråere uten deg og din 

innsats. Du er en verdig vinner av Miljøvern-

prisen for 2022, sa Kari Balke Øiseth og 

overrakte det hun kalte en symbolsk pris i form 

av en vakker glassbolle designet av Vidar 

Korsvik på Bærums Verk. 

Tekst og foto: Anne Beth Moslet 

Vel møtt til vårt årsmøte!  

 

Mandag 20. mars 2023 

Kl    1800 

Bekkestua Bibliotek 

 

Kom til Bekkestua bibliotek og hør 

spennende foredrag fra Åsa Nes fra Bærum 

kommune som skal snakke om trafikk og 

planer for Bekkestua Sentrum. Vi får også 

besøk av leder for Bærum Kommunes 

planutvalg, Venstrepolitiker Eirik Bøe. 

 

 
Planutvalgets Eirik Bøe har også tidligere 

gjestet vårt årsmøte. Her med vår styreleder 

Gry Thune Young. 

 

Hvordan skal vi utvikle sentrum på 

Bekkestua, og hvordan skal trafikken styres? 

Kom og hør Åsa Nes fra Bærum Kommune. 

 

Spesielt interessant kan det være å høre 

planutvalgslederens tanker om 

Bekkestuajordet, som er blitt kalt «den siste 

grønne flekken» i vårt næområde. Hva tenker 

Venstre og hva tror han de andre partiene blir 

med på? – Kan en gjenåpning av 

Bekkestuabekken og vern av Bekkestuajordet 

være et alternativ til den opprinnelige planen 

om bygging av 150 boliger? 
 

 
Bekkestuajordet er den smale grønne stripen 

mellom T- banen og Kleivveien, fra Bekkestua 

Senter og ned til Søråsenparken. 

I tillegg til de faglige innleggene vil vi ha de 

ordinære årsmøtesaker:  

1. Konstituering 

a. Valg av møteleder 

b. Valg av referent 

c. Valg av to som skriver under 

referatet 

2. Styrets beretning og regnskap for 

2022 

3. Innmeldte saker 

4. Oppgaver i kommende år  

5. Budsjett 2023 

6. Valg  

a. Valg av styre i Bekkestua Vel 

b. Valg av revisor  

c. Valg av valgkomite 

7.  Eventuelt 

 

Årsmøtedokumenter vil legges ut på vår 

nettside. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERDIG VINNER: f.v: Gry Thune Young og Kari 

Balke Øiseth 
 

Side 1 

 

Årsmøte i Bekkestua Vel  

Mandag 20. mars kl. 1800 

Bekkestua Bibliotek 

	

	

Snart vår – også her i den lille skogen i 

Frøytunveien som på mirakuløst vis ser ut til å bli 

reddet fra den planlagte blokkutbyggingen  
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Gamle Ringeriksvei 30  
Utbyggeren Profier har hatt planer om å bygge tre 

blokker på tomta til den gamle gule dyrebutikken: 

En blokk mot Gamle Ringeriksvei, der den gule 

bygningen står nå, en blokk mot Kleivveien og en 

blokk der det nå er en liten skog mot 

Frøytunveien. 

Det ser nå ut som det er politisk flertall for å ikke 

gi tillatelse til blokken mot Frøytunveien, noe 

som vil verne det lille skogholtet, avbildet på 

førstesiden av avisen. Dette er også omtalt i 

Budstikka, og Profier truer med at det kanskje 

ikke blir noe utbygging i det hele tatt om de bare 

får lov å sette opp to blokker og ikke tre. Litt av 

noen skremsler.  

Vi viser til våre nettsider, hvor vi har skrevet om 

dette prosjektet mange ganger.  

 

Den opprinnelige planen var tre blokker på 

denne tomta, mens det nå blir to.  Den øverste 

delen av Kleivveien vil uansett forandres kraftig. 

 

Over: Kleven-jordet, der Ferd skal bygge ut, 

sett fra Kleivveien.   Bekkestuajordet 
Profier er store på Bekkestua. Nå har de 

kjøpt denne eiendommen og det gjenstår å 

se hva som skjer her. Planutvalget har i 

tidligere vedtak ønsket å se bekken langs T-

banelinje komme opp i dagen. Og så kan 

man spørre seg om jordet bør bygges ned i 

det hele tatt.   

Fra en befaring på Bekkestuajordet 

Ballerud 
Kommunestyrets vedtak om bolig-, skole og 

flerbrukshalutbygging fra mars 2022 blir 

stående. Bekkestua vel med flere sto bak en 

klage til statsforvalteren, som ikke ble tatt til 

følge. Svar på klagesaken kom i desember 

2022. Skolen skulle tas i drift fra 2025, den 

er nå utsatt til 2027.  

Saken er derved ferdig behandlet politisk, så 

nå er det bare byggesøknaden som gjenstår 

før utbyggeren kan starte.  Vårt vel grenser 

mot utbyggingen.  

 

Kleven 
Ferd er utbygger på denne tomten til gamle 

Kleven gartneri. Gårdshusene vil bevares, så noe 

vil se likt ut selv om det blir tett med boliger på 

jorda rundt. Låven vil også bevares, og her har 

Ferd spurt om hvordan den kan brukes til nytte 

for lokalmiljøet.  

 

 

Redaktøren har ordet: mye vekst og lite vern  

 

TROND 

BREVIK 
 

 

Jeg tror vi er mange som har vært enig i punktet 

om at fortetting må skje rundt knutepunktene. 

Man så for seg at vi ville få høye blokker rundt 

Bekkestua-krysset, men at utenfor så skulle vi ha 

småhusområder og grønne åpninger. Men om 

programmet virker aldri så lett å være enig med, 

så står det også noe om balanse mellom vekst og 

vern der. Og der ser vi nok gang på gang at 

balansen mellom vekst og vern går i favør 

vekst.  

- Grønne områder utenfor Bekkestua 

sentrum skal ikke bevares, men bygges 

ut 

- Til og med den lille grønne flekken ved 

den gamle gule dyrebutikken skal 

bygges ned med blokker  

- Og fortettingen med blokker ble ikke 

bare rundt kryssene på Bekkestua 

Sentrum, men småhus rives for å gi plass 

til blokker som strekker seg bortover mot 

Stabekk Skole og nedover mot Gjønnes 

T-bane 

Ingen enkeltvedtak kan sies å være direkte i strid 

med programmet. Men etter hvert som vi ser den 

ene avgjørelsen etter den andre som tipper i 

retning vekst, synker en slags erkjennelse gradvis 

inn: Vi har fått noe annet enn den politikken vi 

trodde vi stemte på.   

I sitt avisinnlegg Bekkestua – et resultat av 

flertallsbeslutninger i fjor skrev ordfører Lisbeth 

Hammer Krog: Utbyggingen, slik den blir på 

Bekkestua, er resultatet av flertallsbeslutninger i 

kommunestyret i Bærum.… Høyre som største parti, 

har selvsagt et hovedansvar for hvordan Bekkestua 

utvikler seg. 

Javel. Det betyr altså at de mange Høyre-velgere i 

området kan skylde på seg selv for at det er blitt som 

det er blitt. I samme innlegg skriver ordføreren også: 

For meg er demokrati blant annet å lytte til både 

innbyggere og utbyggere – balansere og veie 

argumentene – før vi tar en beslutning.   

 

Først: Hva har det med demokrati å gjøre å lytte til 

utbyggernes argumenter før man tar beslutningene? 

Demokrati er å gi flertallet det flertallet har stemt 

på. Jeg tror de fleste Høyre-velgere har hatt omtrent 

samme oppfatning som meg av hva man skal legge i 

programmet – vi har stemt for et grønnere 

Bekkestua enn hva Bærum Høyre tenker å gi oss. 

Programformuleringene til Bærum Høyre ser bra ut. 

Men hva slags beslutninger får vi i praksis? Det går 

an å bli i tvil om hvordan man skal stemme i 

kommunevalget i Bærum. Husk det er lov å stemme 

forskjellig i lokalvalg og stortingsvalg.  

Til høsten er det kommunevalg i Bærum. Hvem 

skal vi stemme på? Valgstatistikkene for vår 

krets viser at svært mange har stemt på Høyre, 

som også har makta i Bærum Kommune. Derfor 

blir det ekstra interessant hva partiet sier og hva 

partiet gjør. Jeg har også møtt mange av 

høyrepolitkerne i Bærum. Kjempetrivelige og 

fornuftige folk alle sammen. Og mange av oss 

vil nok også kunne stille seg bak det som står i  

Høyres program:    

Bærum Høyre vil: « Balansere hensynet mellom 

behovet for vekst og vern i arealpolitikken.› 

Bevare Bærums identitet med kulturmiljøer, 

rekreasjonsområder og grønne lunger innenfor 

byggesonen samt løkker og skogholt i 

nærmiljøene.› Være restriktive til fortetting ved 

ikke å tillate riving av småhusbebyggelse for 

bygging av blokker eller flermannsboliger 

utenfor de utvalgte knutepunktene. 

Status for prosjekter i vårt 

område  
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  Totalt møtte over 100 personer opp til vår familiedag ved 

Kleven Gård som markerte 100-årsjubileet for Bekkestua 

Vel.   

TROND BREVIK  
 

 

Som kjent ble vår velforening Bekkestua Vel 100 

år i 2022. I den anledning arrangerte styret i 

velforeningen en familiedag på Kleven Gård, med 

natursti, terrengløp og gratis-servering. 

Arrangementet ble veldig populært og vi var 

heldige med været. Vi må også huske å takke 

utbyggeren Ferd, som nå eier Kleven gård og etter 

hvert skal bygge ut området. Og bare så det er sagt 

med en gang. Bekkestua Vel hadde selvsagt sett at 

området aldri ble utbygget, men det har politikerne 

altså besluttet, stikk i strid med alle innspill fra 

oss. Ferd, som andre utbyggere, gjør bare jobben 

sin. Nå får vi bare håpe på at de nye husene, som 

blir en del av vårt vel, vil passe godt inn og at de 

negative konsekvensene av ytterligere fortetting 

ikke blir alt for store. Og vi skal fortsatt være en 

velforening for hele vellet – både nye og gamle 

hus. 

 

Klar for start i terrengløpet for gutter og jenter opp til 

seks år. 

 

Terrengløpet rundt Kleven gård ble veldig 

populært. De yngste løpernes løype var 300m 

lang, mens de voksne løp tre runder i den lange 

løypa, totalt ca 2 km.  Enda mer populært enn 

terrengløpet var naturstien.  

 

Sunniva Schjetne og Ragnhild Nersten hadde laget 

spørsmål om lokal natur og arrangerte naturstien. 

Naturstien var ganske vanskelig. Men ekteparet 

Wenstøp holdt et skyhøyt nivå og hadde faktisk 

riktig svar på samtlige spørsmål.  

 

Vinnerne av naturstien ble Fred og Line Wenstøp fra 

Søråsen. De hadde faktisk riktig svar på alle spørsmål! 

 

Det var deltagerpremier til alle, og i tillegg så var det 

premier på loddtrekning, både for terrengløp og natursti. 

 

Hyggelige jenter fra Haslums J14 håndball-lag stilte som 

meget dyktige funksjonærer 

Velstyret ønsker å takke, i tillegg til grunneier Ferd 

som allerede nevnt, alle frammøtte, alle som hjalp til 

og også de som gav premier til utlodning: Stabæk 

Fotball som ga kampbilletter til et opprykkslag og 

Coop Mega Bekkestua som ga fruktkurven.   

Hyggelig 100 års feiring 

for Bekkestua Vel 



Velavisen    Mars 2023  

 

Side 4 

 

	Jubileumsåret 2022 
Det har vært stor aktivitet fra vellets styre gjennom siste år, 100-årsjubileumsåret 2022. Med de mange utbyggingsprosjekter rundt alle kanter av vårt 

vel har mange i styret arbeidet mye med å gi vårt syn til beslutningsstakere. Vi har snakket med politikere og med kommuneadministrasjon og vi har 

hatt innlegg i aviser og på nett. Det er også gjort egne jubileumsmarkeringer, så som familiedagen på Kleven gård, deltagelse med plakater i 

blomstertoget samt at vi på årsmøtet hadde stor kake og besøk av Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog. Vi har også stått på stand på Bekkestua. 

 

  
Fra Blomstertoget på Bekkestua 17. mai 2022. Varaordfører Siw Wikan stilte sammen med oss. Til høyre: Siri Robstad fra velstyret, Anne Beth Moslet og Gry Thune Young 

skimtes bak.  
 

Er du medlem av Bekkestua Vel? 

Hver vår sender vi ut faktura for medlemsskap i Bekkestua 

Vel – til de som står på vår liste. 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, ta kontakt 

med med oss på mail: bekkestuavelforening@gmail.com 

eventuelt betal inn til konto nr: 0531.13.13543. Husk å merke 

med navn, adresse, e-post-adresse og telefon-nummer.  Vi har 

370 medlemmer gjennom boligsameier og 73 

eneboligmedlemmer.  

 

På vår hjemmeside www.bekkestuavel.no vil vi 

forsøke å skrive jevnlig om saker som er viktige 

for vårt område.  

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

Trond Brevik  Søråsen 12 975 43 057 Info 

Petra Zellén Bærumsveien 225C 992 21 010 Sekretær 

Pål Sunde Frøytunveien 3 977 94 940  

Anne Beth Moslet Bærumsveien 236 416 17 809  

Siri Sollid Robstad Frøytunveien 22 938 27 019 Økonomi 

Vi trenger nye styremedlemmer! Meld deg for en av oss om du kan bidra! 

Bekkestua Vel forsøker arbeide med saker som gavner 

vellets beboere. De siste årene har vellets klart største 

utfordring vært utbyggingsplanene i og rundt vårt vel. Vi 

har vært opptatt av ikke å protestere på alt, men å påvirke i 

retning av at fortettingen i størst mulig grad skjer i 

Bekkestua sentrum, og at det lille vi har av åpninger og 

grøntområder utenfor blir mer og mer verdifullt.  Syns du 

vi burde fokusert annerledes – jobbet med andre saker? Det 

beste du kan gjøre da er å bli med i vårt styre. Det er styret 

som beslutter hvilke oppgaver vi skal arbeide med.  

Denne velavisen utgis av styret i Bekkestua Vel, en partipolitisk nøytral 

organisasjon, hvis formål er å ivareta medlemmenes og velområdets 

fellesinteresser i den utstrekning vellets vedtekter, styret og årsmøtet 

bestemmer. Vellet tar opp, samordner og gjennomfører tiltak til beste for 

beboerne og for velområdet, eventuelt i samarbeid med andre foreninger 

og organisasjoner i området. Det representerer befolkningen overfor 

kommunen og er dens talerør utad i alle saker som vedrører områdets og 

befolkningens interesser.  

 

Redaktør: Trond Brevik, informasjonsansvarlig i vellets styre.  
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