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Store ungdomsproblemer i
Oppegård syd/Greverud 
– allmøte 30. oktober!

Foreldre våkn opp! Visste du
at Oppegård/syd er blitt det
mest belastede sted i
Oppegård Kommune? Store
grupper barn fra Oppegård og
Greverud i alderen 14-16 år er
delaktig i fyll, narkotika, ska-
deverk, tagging og sjikanering
i våre nærområder.

Utpressing og grov vold er blitt en del
av hverdagen. Hjemme alene fester har
utartet seg til store skadeverk og tyveri-
er. Barn og ungdommer som sier de
skal overnatte hos hverandre har helt

andre motiver, og foreldrene har stor
tiltro til egne barn som lurer de voksne
trill rundt. 
Mange barn og ungdommer er i fareso-
nen. Knivstikking har forekommet, og
stupfulle jenter på 14 år har blitt kjørt
hjem til sine foreldre av politiet. 
Politiet ser såpass alvorlig på problemet
at de har opprettet et eget prosjekt for
å angripe problemet. Utfordringen som
nå er havnet i vårt nærområde var tidli-
gere lokalisert til Tårnåsen, men takket
være en effektiv innsats fra foreldre og
politi klarte de der å få bukt med pro-
blemet.

Ungdomsgjengene samler seg rundt 4
hovedlokasjoner; Greverud senteret,
Flåtestad brua, Greverud skole og sta-
sjonskiosken på Oppegård. Det er
meget viktig at foreldrene engasjerer
seg slik at lokalsamfunnet sammen kan
få bukt med problemet før det blir for
stort. Oppegård Vel har tatt initiativ til
et møte for å informere om problemet
samt få fokus på de tiltak foreldre kan
utføre i samarbeid med politi, skole og
andre organisasjoner. Støtt opp om
lokalsamfunnet og våre barn. 
Møt opp på Grendehuset på Oppegård
30 /10 kl. 19.00.
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Dugnaden
I uke 22/23 ble det utført dugnad på
Tusse badeplass hvor det ble støpt fun-
dament og utplassert badebrygge på
2x12 meter, anlagt gangvei ned til van-
net, fylt på sand på stranden, anlagt
sandkasse, utplassert bord/benker og
malt utedo.  Tilsammen 35 personer
utførte ca. 150 dugnadstimer og bidro
til at vi kunne gjennomføre de planlag-
te aktivitetene.  Stor takk til alle som
bidro; velmedlemmer, profesjonelle
håndverkere og Oppegård kommune!

Etter dugnaden spanderte Vellet grill-
mat/brus og vi koste  oss i det fine
været.  Oppegård kommune har vært
flinke til å vedlikeholde gressarealene
og til å fjerne vegetasjon i området, og
noen smågutter har i løpet av somme-
ren samlet flasker for nesten 1000 kro-
ner...!

Badesessongen 2002
Bruken av badeplassen har tatt seg
sterkt opp sommeren 2002.  Vi har fått
tilbakemelding fra mange fornøyde

brukere, og de gjennomførte tiltakene
har blitt satt stor pris på.  Det har blitt
tatt vannprøver av badevannet og disse
viser lavt innhold av bakterier og til-
fredsstillende badevannskvalitet.  Det
har blitt bemerket at badevannet i peri-
oder har hatt høyt innhold av humus,
noe som gir dårlig sikt.  Årsaken til
dette at vi i to perioder har hatt kraftig
flom med tilførsel av humus.

Videre oppgradering av badeplassen?
Vellet vil foreslå videre oppgradering av
området.  Vi tenker oss blant annet å se
på mulighetene for å anlegge en per-
manent grillplass og å videreutvikle
bryggeanlegget.  I tillegg vil vi prøve å
gjøre østsiden av Tussevann bedre til-
gjengelig.  Gjennomføring av disse pro-
sjektene vil avhenge av både velmed-
lemmenes og kommunens vilje til å
slutte opp om prosjektet.  Med innsat-
sen i år har vi vist at det går an!

Bli medlem av 
din lokale velforening!
Nye medlemmer ønskes velkommen.
Spesielt oppfordrer vi nyinnflyttere og
barnefamilier til å støtte opp om den
lokale velforening.  Nedskjæringer på
mange områder innen den kommunale
sektor gjør det viktigere enn noen gang
å ha et aktivt engasjement i forhold til
saker som er viktige for oss i lokalmiljø-
et.  Oppegård Vel vil etter beste evne
prøve å ivareta våre medlemmers inter-
esser knyttet til vårt velområde, og i
større saker som utbygging av Kolbotn
sentrum, Greverud kommunedelsenter,
lokale kulturhus/idrettsanlegg, skoleut-
bygging  mm. 
Ønsker du å bli medlem kan du benytte
vedlagte giro og vi gir deg gratis med-
lemskap resten av 2002.  Årlig medlems-
kontingent er kr 100,- per husstand (kr
50 for trygdede).  Medlemsskap og
informasjon kan du få ved å kontakte
Geir Brekke, tlf 6699 4442.

Medlemsmøte i
Oppegård vel
onsdag 20. november
kl 19.00 på Grendehuset.

•  Informasjon om aktuelle velsaker
•  Eventuelt
•  Enkel bevertning.

Velkommen
Styret. 

Stor dugnad 
på Tusse badeplass

For første gang på mange år ble det gjennom-
ført en større dugnad i vellets regi. Tusse
badeplass ble gjenstand for en omfattende
oppgradering med blant annet ny flytebrygge.

Myraparken
Oppegård kommune har lovt at
Myraparken vil bli islagt i vinter.
Vellet vil arbeide for at det skal re-
etableres muligheter for islegging
fra en lokal vannpost (ref. vedtak i
”Barnas kommunestyre våren
2001”).

Ta en pust i bakken!
Takket være Tore Aasen kan vi nå
glede oss over en flott benk og en
hyggelig hvileplass i krysset
Sætreskogveien/Trollveien.
Oppegård Vel har stått for innkjøp
av benk, etc. mens Tore har gjort det
hele i stand.
Om noen har ideer til andre plasser hvor
en benk kan utplasseres, så ta kontakt!



To ivrige gutter med skatebrett har tatt
initiativ til å danne en ”skate-klubb”.
Geir A. Myrvang og Andreas Jæger er
bitt av basillen sammen med mange
andre, men de har ikke noe sted å
være.
Styret har besluttet å hjelpe dem, og vil
søke om tippemidler, kommunalt til-
skudd og bruke av egne midler ( må
avgjøres på Årsmøtet) for å få dette til.
Dugnad kan også bli aktuelt.
Etablering av skatebane kan ikke skje
hvor som helst. Guttene selv ønsker seg
et sted hvor de ikke forstyrrer naboer,
men samtidig et sted hvor det er voks-
ne. De vil heller ikke bli forstyrret av
uønskete elementer.

Vi har sett på tre mulige områder:
Ved/i forbindelse med ball-løkka i
Østagløttveien, sydøst for barneparken
på Elverhøy og et område på Østre
Greverud. 
De tre stedene eies av kommunen, og
er regulert til friområde eller friluftsfor-
mål/idrett.
Et annet område som har vært vurdert
er Greverud skole. Geir og Andreas er
imidlertid skeptiske til det på grunn av at
en gjeng gutter langt over barneskoleal-
der okkuperer området på kveldstid.
Denne gjengen har kommet med trus-
ler, det har vært ransforsøk, trakassering
og ”banking” av andre unge. (Konf. invi-
tasjon til allmøte onsdag 30. oktober.) 

En skatebane består av ”apparater” plas-
sert på et asfaltert område. Det finnes
ingen faste regler for hvordan disse ser
ut, men interesserte kan ta en tur til
Vevelstad for å få et inntrykk.
Kommunens folk er så langt meget
positive og hjelpsomme. Det blir spen-
nende å se hva kommunen legger inn i
budsjettet for 2003 til slike formål.
I første omgang tar vi sikte på et anlegg
som består av en asfaltert flate på 15-20
m x 30-35 m med et ”apparat” på hver
kortside og et i midten. Kostnadene til
disse ”dingsene” blir ca 
kr 110.000. 

Hagekonkurransen
Oppegård Vel har som
formål å «ivareta ste-
dets interesser og arbei-
de for dets gavn og for-
skjønnelse». I fjor
startet vi en årlig kon-
kurranse om den hagen
i vårt lokalområde som
mest bidrar til dette.
Årets jury har vært i
sving i sommer også og
vinner av årets
Hagekonkurranse ble

Turid og Lasse Nymand i

Høgdaveien 4. De overtar dermed
skulpturen «Moder Jord» og mot-
tar en gavesjekk fra Dalens
Gartneri som bevis på at de er årets
«vinnere». Familien Nymand har i
flere år bidratt til nettopp det å for-
skjønne Oppegård Vel’s område.
Hagen er alltid velstelt og full av
blomstrene og spennende blomster
og trær. Om vinteren setter de ofte
en stor bjørk full av rim i flomlys,
noe som er meget pent å se på. 
Vi gratulerer familien Nymand
som årets «vinnere»

Skating i skuddet

Penere stasjonsområde
Styret har vært i kontakt med
Jernbaneverket vedrørende det
brannskade skuret på stasjons-
området. De har lovet å rive det ”i
løpet av høsten eller vinteren”. 
Det søkes etter løsninger for å få
gjort noe med leskur og andre ned-
taggede bygningsdeler for å få
området triveligere. Gode ideer
mottas med takk!

Det blir umulig å yte familien Nyman sin hage full rettferdig-
het via foto i sort/hvitt. Vi tar allikevel sjansen på å vise
inngangspartiet - med vandreskulpturen «Moder Jord» vel
plassert.

Oppegård Vel’s styre 2002:
Verv Navn Adresse (1415 Oppegård)
Leder Geir Hokholt Parkveien 8a 6699 2326 geir.hokholt@bbs.no
Sekretær Jarle Braathen Nordliveien 7 6680 5183 jarle.braathen@c2i.net
Kasserer Geir Brekke Sætreveien 8a 6699 4442 geir.brekke@norse-sec.no
Styremedlem Geir Bagge-Skarheim Snorres vei 4A 6699 3690 
Styremedlem Anne Cathrine Hansson Parkveien 19c 6699 1864 achansso@online.no
Varamedlem LivMarie Hoem Røysum Mølleveien 15 6699 2083 ivmarie@roysum.com
Varamedlem Marit Folkestad Parkveien 9a 6699 2991 marit.folkestad@

aker.oslo.kommune.no



«Kjære innbygger i Oppegård syd.» Slik
starter vårt siste kampanjebrev, som er
lagt ut i alle postkasser i vårt nærområ-
de i løpet av sommeren. Sammen med
brevet fulgte en brosjyre som viser et
nyopp-pusset grendehus. Det er hygge-
lig å kunne tilby huset, slik det nå fram-
står, til leie til forskjellige arrangemen-
ter og aktiviteter; møter, selskaper,
salgsmesser eller kanskje neste barne-
bursdag kan avvikles på Grendehuset.

Mulighetene er mange, og vi håper at
du neste gang du trenger å leie lokale,
vil vurdere Oppegård syds lokale kultur-
hus som et godt alternativ.
Grendehuset er organisert som er
andelslag, bestående av foreninger fra
Oppegård syd. Et valgt, ulønnet styre
har ansvar for den daglige driften.
Driftsinntektene er basert på leieinntek-
ter, noe driftstilskudd fra kommunen
og bidrag fra Grendehusets Venner.

Har du gått glipp av sommerens kam-
panje/brosjyre, er det bare å ta på tele-
fon 66 99 31 42. Dersom du ønsker å
leie hele eller en del av Grendehuset til
et møte, et jubileum, et bryllup, en bar-
nedåp eller rett og slett en fest, kan du
kontakte Bjørn Engebretsen på telefon
66 99 34 78, så orienterer han deg nær-
mere om priser og om alle mulighetene
i Grendehuset.

Oppegård Vel, Postboks 217, 1419 Oppegård. A/L Grendehuset, Postboks 229, 1419 Oppegård

Grendehuset
Oppegård syd

FØDSELSDAG?

Skal du arrangere barnebursdag? 
Lei Grendehusets lille sal i stedet for å ”sette huset på hodet” 

når barna skal ha selskap.

Leieprisen mandag til torsdag er f.t. kr 300,-. 
Vask av lokalet etter festlighetene er inkludert i prisen. 

Grendehusets gårdsplass fungerer som en fin lekeplass for barna 
dersom man ønsker å kombinere inne- og ute-aktiviteter.

Kontakt driftsleder på telefon nr: 66 99 31 42 for bestilling.

A/L Grendehuset, Sætreskogveien 13, 1415 Oppegård


