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Årsmelding for Oppegård Vel 2014 

Styret har bestått av: 
Leder           Svein Johnsen               Slåbråtv. 43c, 1415 sveijohn@broadpark.no   

Styremedlem Ted Matthews               Fageråsv. 3a, 1415 tedward.matthews@gmail.com 

Kasserer     Tordis Sæta Sundet        Snorres vei 2b, 1415   tordis.s.sundet@gmail.com 

Styremedlem Balachandr Thillaiampalam, Skiveien 219, 1415     bala59t@gmail.com 

Styremedlem Geir Bagge-Skarheim  Snorres vei 4, 1415  bagge.skarheim@gmail.com 

Styremedlem Anders Heftye            Åsenveien 2c, 1415, anders@abcteknikk.no  

Varamedlem Bjørn Erik Gamborg    Sætreskogveien 19a   post@gamborgbygg.no 

Vara/WEB  Geir Hokholt          Parkveien 8a, 1415  geihok@oneline.no 

Revisorer: 
Haldor Brekke Kringsjåveien 3b, 1415 

Per Haugen   Elverhøyveien 3b  1415 

Medlemmer: 
Æresmedlemmer: Haldor Brekke, Ole Fr. Fredriksen og Geir Bagge-Skarheim,  

Det er registrert 303 betalende husstandsmedlemmer pr 31/12 2014. 

Høsten 2014 ble det foretatt en gjennomgang av medlemslisten hvor 64 medlemmer som ikke har 

betalt kontingent de siste 3 år er strøket. Det er i tillegg strøket 15 medlemmer på grunn av flytting 

og dødsfall.  Det anbefales at det igangsettes tiltak for å øke medlemsmassen spesielt blant 

nyinnflyttede. 

Økonomi 
Samlet driftsinntekt 2014 var på kr 74.000. Av dette var medlemskontingent kr, 55.000 og inntekt 

fra utleie av antenneplass på Vanntårnet fra Telenor kr 19.000.  For detaljer, se regnskap for 2014. 

Vellets eiendommer  
Oppegård Vel har følgende eiendommer: 

 

44/104 Sætreskogveien 13 (er formel eier, faktisk eier er Grendehuset SA) 

44/335 Vellets vei 16b, ”Bassenget” (parkeringsplass vis a vis barnehage, ca 400 m2.) 

44/436 ”Sydvangen” (ved Tjernsliveien, 305 m2) 

44/437 ”Ringelien” (ved Tjernsliveien, 180 m2) 

44/212 Kringsjåveien 10 (vanntårntomten ”Parken”, regulert til friområde) 

Bruksrett til rom med siderom i 2. etg. i Grendehuset ”Vellet” 

2289 andeler (= 86%) av 2669 andeler i Grendehuset SA, Sætreskogveien 13, 1415 Oppegård 

Styrearbeidet 
Det har vært avholdt 11 styremøter. Mye av styrearbeidet er kommunisert pr. e-post. 

Grendehuset SA: 
Styret arbeider for tiden med å avklare eierforholdene rundt Grendehuset SA. 

Motocrossbane i Assurdalen 
Anleggsarbeidet med motorkrossbanen startet høsten 2014.  Se omtale i ØB: 

http://www.oblad.no/nyheter/til-hosten-starter-byggingen-av-motocrossbane-i-assurdalen-

1.8586014 . 
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Fortetting ved Oppegård stasjon/ny avkjøring Skiveien  

Oppegård Vel vil følge opp utviklingen og fortsette samarbeidet med Oppegård Kommune. 

Godstrafikk på Østfoldbanen  
Vi arrangerte et åpent møte om Follobanen i Oppegård rådhus den 17.juni. 

Vi er fornøyde med gjennomføringen av møtet. Oppslutning fra publikum var bra og det var over 

100 fremmøtte. 

 Vi har nådd vårt mål om å informere innbyggere i Oppegård om den vedtatte Follobanen. Slik 

det ligger an i dag vil den bygges UTEN forbindelse til Alnabru.  Dette betyr at all framtidig 

godstrafikk som skal til Alnabru vil gå via den gamle Østfoldbanen gjennom Oppegård. 

 Peder Oluf Vold fra jernbaneverket svarte på spørsmål.  Han fortalte at en egen utredning om 

godstrafikk vil være tilgjengelig i 2015. Her er link til Jernbaneverkets 

presentasjon: Orientering-oppegård-17juni2014 

 Vi er skuffet over at ingen politikere ville stille opp på møtet.  Vi hadde en forventning om at 

de ville benytte anledningen til å informere kommunes innbyggere om status og videre arbeid 

med Follobanen og godsforbindelse til Alnabru.  Kommunestyret har som kjent enstemmig 

vedtatt sin tilslutning til Bryndiagonalen den 15.10.2012 (referert fra møtereferat): 

  "Ny godsforbindelse mellom Follobanen og Alnabru Godsterminal (Bryndiagonalen) må gis høy 

prioritet og realiseres mest mulig samtidig med bygging av Follobanen.  Dermed vil mer av 

godstrafikken kunne overføres til Follobanen, og følgelig legge til rette videre boligfortetting 

langs Østfoldbanen gjennom hele Oppegård kommune" 

Vi vil vurdere hva som kan gjøres for å få politikere i tale.  Vi ser på muligheten for å reise et 

innbyggerinitiativ (ref kommuneloven). Vår pågående underskriftkampanje har i skrivende stund 

rundet 486 underskrifter, så krav om antall underskrifter er oppfylt for å fremme et 

innbyggerinitiativ. 

Vann/vannforurensing:  
Det har vært tatt vannprøver av Greverud bekken.  En egen prosjektgruppe ledet av Jan-Erik 

Hokholt ivaretar dette prosjektet.  Rapport fra prosjektet kan lastes ned fra www.oppegardvel.no.  

Snarveier 
Arbeidet med å bevare snarveiene har fortsatt, og må fortsette.  Vi vil i 2015 ta et initiativ til å få 

ryddet veiene for vegetasjon.  

Sætreskogparken/Vanntårn tomta: 
Ragnar Dahl, Per Næss, Bjørn-Erik Gamborg og Susann Faugli har dannet en prosjektgruppe som 

vil utarbeide en mulighetsanalyse for Sætreskogparken/vanntårntomta i Kringsjåveien 12 (også 

adgang fra Parkveien 19).  Vi ser med spenning fram til hva prosjektgruppen vil foreslå. 

Utfordringer framover  
Vellets oppgave er å bidra i saker i lokalmiljøet som innbyggerne er opptatt av.  Dette kan være 

saker som rydding i Myraparken og på badeplassen Fjeld ved Tussetjern eller fronte saker ovenfor 

Oppegård kommune. Vellet vil også være en aktiv støttespiller i driften av Grendehuset. 

Vellet vil fortsette å bidra i saker som er lite synlige, som å være en pådriver for at det også i 

fremtiden er vann i nærmiljøet som er rent nok til å bade i.  Viktig er det også å bidra til å skape 

http://www.oppegardvel.no/LinkClick.aspx?fileticket=dvOGl50dO9Q%3d&tabid=566&language=en-US
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forståelse for at forurenset vann i bekkene i nærmiljøet havner i vår drikkevannskilde Gjersjøen.  

Det holder ikke at vannet i dag rent nok til at det kan renses.  På lang sikt kan forholdene bli verre 

og vårt drikkevann ødelagt om vi ikke passer på. 

En annen oppgave er å forsøke å bidra til at den fortetnings løsning som til slutt blir funnet for 

stasjonsområdet blir fulgt og ikke blir ødelagt av utbyggere. 

Vi mener at planlegging av moderne bredbånd i vår del av kommunen bør starte.  Dagens tilbud 

fra Canal Digital (coax) og tradisjonelt kobberbasert bredbånd (f.eks Telenor/NextGenTel) er ikke 

godt nok.  Det bør så snart som mulig prosjekteres fibernett. Dette bør graves ned der det er mulig. 

 

Vellets hjemmeside www.oppegardvel.no   
Vellets hjemmesider trenger en modernisering og vi vurderer flere løsninger. Et mål er at den nye 

hjemmesiden skal være tilpasset mobile plattformer som smarttelefoner og nettbrett samt følge 

moderne standarder og bli lettere å vedlikeholde. Mye har skjedd på dette område siden vår 

hjemmeside kom på lufta i 2007.  Vi har som mål å være på nettet med ny hjemmesideløsning i 

løpet av første halvår 2015. 

 

Når den nye hjemmesiden er på plass håper vi å være mer aktive med å legge inn saker på 

hjemmesiden slik at medlemmene kan følge bedre med på hva vi jobber med. 

 

Oppegård vel har gitt Grendehuset Vellet mulighet for å profilere seg via Vellets hjemmeside. 

Mange av Grendehusets kunder søker seg naturlig til Oppegård Vels hjemmesider. Vi forsøker 

derfor å opplyse om Grendehusets egen booking side som er www.grendehuset.no.  

Kommunikasjon med medlemmene: 
Kommunikasjon med medlemmene er et område vi stadig må forsøke å bedre. Håpet er at en 

forbedret nettløsningen skal bli en innfallsport for kommunikasjon. Vi har i 2014 brukt SMS og 

epost utsendelse til medlemmer hvor vi har registrert mobiltelefonnummer og epost adresse.  Vår 

erfaring er at dette er effektive kommunikasjonsformer. Vi har i 2014 vært mer aktive på vår 

Facebook side https://www.facebook.com/oppegardvel .   

Vi har tatt initiativ til en egen Facebook side for Follobanen/Bryndiagonalen/godsforbindelse 

Alnabru, se: https://www.facebook.com/bryndiagonalen.  

Vi har også opprettet en underskriftskampanje  «NEI til flere godstog på Østfoldbanen Oslo-Ski, 

JA til "Bryndiagonalen/godsforbindelse til Alnabru», se: 

http://www.opprop.net/stats.php?id=86334.  

   

 

 

Oppegård, mars 2015 

Styret i Oppegård Vel 
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