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Vellet hadde et meget godt besøkt møte den 30.
oktober hvor vi tok opp ungdomsproblemene i
Oppegård syd. Sigurd Guldbrandsen var
invitert fra Oppegård lensmannskontor, Nils
Yngve Nilsen fra fritidsklubben og Knut
Skedsmo fra utekontakten i Oppegård
Kommune. Foto: Camilla Ryste, ØB.

Oppegård Vel arrangerer Årsmøte ons-
dag 19. mars kl. 19.00 på Grendehuset.
Medlemmene har fått egen innkalling. 
I tillegg til vellets medlemmer inviterer
vi også alle som ønsker å melde seg inn
i Oppegård Vel velkomne. Vellet har

hatt fin tilgang på nye medlemmer det
siste året. Hovedtyngden av medlemme-
ne er beboere med lang fartstid i
Oppegård Syd. Derfor ønsker vellet
spesielt nye beboere velkommen som
medlemmer. Det kan være nyttig at de

tanker de har om sitt nærområde kom-
mer til uttrykk gjennom velarbeidet.
Medlemskontingenten er kr 100 pr år.
Det er halv pris for pensjonister og tryg-
dede, og medlemskapet er gyldig for
hele familien på samme adresse. 

Utpressing og grov vold har dessverre
blitt en del av hverdagen for ungdom i
Oppegård Syd. De mest belastede
områdene er rundt Greverud skole og
ved Greverud Senter.
Gjenger har vi fra tid til annen hatt her
syd, men de har stort sett vært til plage
for omgivelsene i form av bråk, flaskek-
nusing, og forsøpling. Det nye er at helt
sakesløs ungdom blir truet, banket opp
og ranet for mobiltelefon og penger, og
sanseløs rus og fyll blant stadig yngre
ungdom.
Den 30. oktober i fjor arrangerte Vellet
et åpent møte med fokus på problemet,
og hva foreldre og andre kan gjøre i

samarbeid med politi, skole og miljøtea-
met i kommunen for å bekjempe uvese-
net.
Møtet var godt besøkt, og folk fra
Lensmannsetaten og Miljøteamet for-
talte i klare ordelag hvordan situasjo-
nen er.
Det beste botemidlet er at voksne er
synlige der tingene skjer. Organisert
”patruljering” av Natteravner viser seg å
ha god virkning.
40 foreldre og andre meldte seg som
Natteravn på møtet, et flott resultat! De
er villige til å bruke noen kvelder vår og
høst på å være synlige der ungdom har
tilhold.  

Området rundt Greverud skole er et av
de beste leke- og aktivitetsområdene vi
har. Til tider, også på vanlige hverdager
etter skoletid er det gjengramp som
regjerer. De skremmer bort andre barn
og ungdom. Ran og grov vold har for-
kommet. 
Dette kan ikke fortsette. Vi som bor her
må ta tilbake herredømmet over områ-
det for barnas skyld. 
Vellet oppfordrer alle som bor her om å
ofre tid på dette. Bry deg! Meld deg
som natteravn! Ta en tur innom skole-
området når du er ute på kveldstur!
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Aktivt år for
Oppegård Vel

Bli natteravner!



Utdrag fra Oppegård
Vel`s årsrapport

Medlemstallet

Ved årsskiftet 2002/2003 var medlem-
stallet 358.  Dette er en fin økning fra
forrige årsskifte.  Det siste året har vi
registrert 36 nye medlemmer.
Oppegård Vels æresmedelemmer er:
Mary Bjørlo, Egil Kristiansen, Erling
Haldor Brekke, Ole Fr. Fredriksen (de
to siste ble utnevnt på årsmøte 2002).

Økonomi

Vellet hadde en driftsinntekt i beret-
ningsåret på kr. 117.356,-, og en utgift
på kr. 115.376.
Styret har via bidrag fra Oppegård kom-
mune og tippemidler fått dekket inn
nesten alle utgifter til oppgradering av
Tusse badeplass. Regnskapet viser et
overskudd på kr 1.978,- til tross for et
budsjettert underskudd på kr 53.000,- .
Styret har på enkelte områder ikke
brukt midler i det omfang som var for-
utsatt i budsjettet.  Dette gir styret stør-
re muligheter til å satse på tiltak som
pekes ut for året 2003. 
Oppegård Vel har den 5. september
2002 blitt registrert i Enhetsregisteret i
Brønnøysundregistrene. Oppegård Vel
har blitt tildelt organisasjonsnummer
984 193 653.

Norges Velforbund

Oppegård Vel har i 2002 blitt med-
lemm av Norges Velforbund.  Blant
medlemsfordelene er en ansvarsforsik-
ringen gjennom Vesta Forsikring.
Denne dekker det rettslige erstatnings-
ansvaret velforeningen kan pådra seg.  
Styret ser det som viktig å ha en forsik-
ringsdekning blant annet i forbindelse
med gjennomføring av dugnader i vel-
lets regi.
Se for øvrig:
http://www.velforbundet.no

Medlemsmøter

18/3-2002: Det ble avholdt medlems-
møte etter årsmøtet hvor styret infor-
merte om aktuelle velsaker.
20/11-2002: På dette medlemsmøtet var
hovedtema utbyggingssaker i Oppegård
Vels område. Ski Bygg ved arkitektfir-
maet Sørlie og Haugstad AS hadde i
løpet av november startet med forslag
til reguleringsplan for sitt boligfelt og
ny vei i markagrensen.  På møtet orien-
terte de om sine planer og visste en
modell av det nye boligfeltet.

Andre møter

Styrets medlemmer har hatt diverse
møter med kommunen, Jernbaneverket
og Akershus Fylkeskommune angående
samlet plan for Oppegård Vels område.
I tillegg har vi vært representert ved
ulike møter arrangert av Oppegård
kommune.

Styrearbeidet

Styrearbeidet har i 2002 fungert bra, og
vi har i løpet av året bidratt i mange
ulike saker.    

”Vellet” 
Oppegård Vels informasjonsavis har
utkommet i to utgaver,  mai og oktober
2002.

E6

20. mars kunngjorde Statens vegvesen
Akershus (SVA) start på regulerings-

plan for E6 på strekningen Vinterbro –
Assurtjern, og i den anledning holdt de
et orienteringsmøte i Ski rådhus 4.
april.
Her la SVA frem tre alternative løsning-
er, alle med tunnel under
Nøstvedtmarka, i dagen over
Dalsbekken og i området ved
Tussebekken. En av løsningene hadde
en-løps tunnel under Høyås/Haugbro
og et-løps tunnel under Sætreskogen,
en annen med tunnel under
Høyås/Haugbro og i dagen videre
nordover, og den tredje med to-løp
under Sætreskogen.

Møtet i Ski rådhus var svært godt besøkt
av beboere på begge sider av kommu-
negrensen, og alle fremmøtte hadde
samme syn på hvordan løsningen måtte
være: En lang to-løps tunnel fra
Assurtjern til Vinterbro.
Det ble spontant nedsatt en gruppe
som fikk mandat fra forsamlingen til å
arbeide for å få SVA til å utarbeide et
forslag om en lang tunnel. Oppegård
Vel var godt representert i gruppen. 
10. april ble det overlevert en uttalelse
til SVA. Uttalelsen er tidligere referert i
”Vellet” for mai 2002. Det ble parallelt
arbeidet mot politikerne i Oppegård og
Ski.
7. mai kom svaret fra SVA. De tre første
alternativene var skrinlagt, og kun en
lang tunnel var aktuell. Påkjøring til
den nye tunnelen fra Ski og Oppegård
vil bli fra nåværende E6 ved Vinterbro
og ved Assurtjern.
Styret er fornøyd med avgjørelsen, men
følger med på utviklingen rundt krysset
ved Assurtjern.

Ny vei i markagrensen.

Ski Bygg ved arkitektfirmaet Sørlie og
Haugstad AS har startet med forslag til
reguleringsplan for sitt boligfelt
nord/øst i Sætreskogen, ny vei i marka-
grensen fra feltet til Kongeveien og
videre gjennom ny undergang til
Skiveien.
Oppegård kommune har påbegynt ny
regulering av gang/sykkelvei fra eksiste-
rende undergang til Solveien.
Styret har sendt en forhåndsuttalelse til
utbyggerne. Her er et sammendrag.

Styret har
bestått av:
Leder: Geir Hokholt
Kasserer: Geir Brekke
Sekretær: Jarle Braathen
Styremedlem: Geir Bagge-

Skarheim
Styremedlem: Anne Cathrine

Hansson
Varamedlem: Liv Marie

Hoem Røysum
Varamedlem: Marit Folkestad

Det har vært avholdt 10 styre-
møter i kalenderåret 2002.



1. Den nye undergangen bør flyttes
lenger nord enn angitt på kart for å
muliggjøre tilknytning til Skiveien
via en rundkjøring, og for å få mulig-
het til en best mulig løsning på for-
bindelsen fra gammel undergang og
i retning av Greverud senter.

2. Strekningen fra ny undergang til til-
knytning Kongeveien bør, hvis
mulig, legges bak nåværende bebyg-
gelse på vestsiden av Kongeveien.

3. Strekningen fra Kongeveien til
Tiurveien: Styret er tilfreds med at
det tenkes en buffersone mellom
veien og beboerne i Bjerkeveien og
enden av Tiurveien, og ber om at
man er ”raus” med avstanden for at
den nye veien, som vil avlaste trafik-
ken i Sætreskogen, ikke skal bli til
unødig belastning for de som blir
berørt.

4. Ny gang/sykkelvei fra Kongeveien til
Solveien: God løsning, men den bør
suppleres med en ny gangbro over
jernbanelinjen for å knytte gangbro-
systemet ved Greverud skole til den
nye gang/sykkelveien.

5. Nye boligtomter mellom Stølsveien
og ny vei: Utnyttelsen av dette area-
let bør begrenses til det som nå er
foreslått. Resten bør få ligge som en
liten ”100 meters skog”.

Oldtidsveien

Oldtidsveien ble lørdag 9. november
åpnet med arrangement i regi av
Oppegård Vel og Oppegård
Historielag.  Arrangementet ble godt
besøkt til tross for dårlig vær.  Veien er
merket og det er satt opp en infotavle
der veien krysser lysløypa.  Primus
motor for prosjektet har vært Per Næss.
Vi synes dette har vært et fint tiltak og
er med på å gjøre de få kulturminnene
vi har i Oppegård bedre kjent.  Takk til
alle som har bidratt.

Oppegård Vel internettside

Styret har startet arbeidet med å etable-
re en internettside for Oppegård Vel.
Vi har reservert domenenavnet
”http://www.OppegardVel.org”.  Vi tror
dette i fremtiden vil kunne være et vik-
tig medium for å holde medlemmene
og andre interesserte orientert om sty-
rets arbeid, aktuelle saker, velområdets
historie m.m.  

Gangstier

Tidligere års befaring av gangstier bør
følges opp.  I løpet av året har gangsti-
en mellom Åsenveien og Tjernsliveien
blitt gjenopprettet med tilfredstillende

standard.  Ved stiene mellom Solveien/
Slåbråtveien og innerst i Damveien må
kommunen involveres for å gjenoppret-
te de opprinnelige traseer.

Dugnad

Styret tok initiativ til gjennomføring av
en større dugnad i vellets regi.  I uke
22/23 ble det utført dugnad på Tusse
badeplass hvor det ble støpt fundament
og utplassert badebrygge på 2x12
meter, anlagt gangvei ned til vannet, fylt
på sand på stranden, anlagt sandkasse,
utplassert bord/benker og malt utedo.
Til sammen 35 personer  utførte ca. 150
dugnadstimer og bidro til at vi kunne
gjennomføre de planlagte aktivitetene.
Stor takk til alle som bidro; velmedlem-
mer, profesjonelle håndverkere og
Oppegård kommune!  Etter dugnaden
spanderte Vellet grillmat/brus og vi
koste oss i det fine været.  Oppegård
kommune har vært flinke til å vedlike-
holde gressarealene og til å fjerne vege-
tasjon i området, og noen smågutter
har i løpet av sommeren samlet flasker
for nesten 1000 kroner...!
Det har i løpet av året blitt etablert en
fin plass i krysset
Sætreskogveien/Trollveien hvor det nå
er mulig å sitte ned for å ta en pust i
bakken.  En av vellets medlemmer –
Tore Aasen har opparbeidet området
med planter, heller og benk.  Takk for
innsatsen!   

Nærmiljøanlegg

Myraparken:  Kommunen har denne
vinter brøytet og islagt parken.
Tusse badeplass:  Bruken av badeplas-
sen har tatt seg sterkt opp sommeren
2002.  Vi har fått tilbakemelding fra
mange fornøyde brukere, og de gjen-
nomførte tiltakene har blitt satt stor
pris på.  Det har blitt tatt vannprøver av
badevannet og disse viser lavt innhold
av bakterier og tilfredsstillende bade-
vannskvalitet.  Det har blitt bemerket at
badevannet i perioder har hatt høyt
innhold av humus, noe som gir dårlig
sikt.  Årsaken til dette er at vi i to perio-
der har hatt kraftig flom med tilførsel
av humus.

Hagekonkurranse

Som et tiltak for om mulig å øke inter-
essen for vårt nærmiljø arrangerte vellet
også i år en uhøytidelig hagekonkurran-
se.  Det viste seg å være mange velstelte
hager, og det var mange gode kandida-
ter til vinner av vandrestatuen ”Moder
jord”.  Årets vinnere ble Turid og Lasse
Nymand i Høgdaveien 4. Vellet takker

Oasen Dalens Hagesenter for hjelp og
støtte i forbindelse med konkurransen.

Sætreskogen Vel

Styret har i løpet av 2002 hatt to møter
med styret i Sætreskogen Vel.  Formålet
har vært å avklare foreningenes syn på
aktuelle saker i nærområdet.  Vi regis-
trerer at det i løpet av året har blitt en
tilnærming i de saker hvor det tidligere
har vært ulike synspunkter. 

Planer 
for 2003
Nærmiljøanlegg:

Tusse Badeplass: Videre oppgrade-
ring av Tusse badeplass?  Vellet vil
foreslå videre oppgradering av
området.  Vi tenker oss blant annet
å se på mulighetene for å anlegge
en permanent grillplass og å vide-
reutvikle bryggeanlegget.  I tillegg
vil vi prøve å gjøre østsiden av
Tussevann bedre tilgjengelig.
Gjennomføring av disse prosjekte-
ne vil avhenge av både velmedlem-
menes og kommunens vilje til å
slutte opp om prosjektet.  Med inn-
satsen i 2002 har vi vist at det går
an!

Myraparken: Styret vil prøve å få
kommunen til å reetablere tilko-
blingsmuligheter som muliggjør
enkel tilkobling av utstyr for isleg-
ging av Myraparken. 

Skatebane: Styret har besluttet å
bidra til å prøve å få etablert en
midlertidig skatebane på Greverud
skole sommeren 2003.  Samtidig vil
vi be kommunen om å regulere
inn et egnet område for perma-
nent bane i Østre Greverud idretts-
park.  Det  søkes kommunen om
tilskudd til innkjøp av apparater.

Styret vil starte arbeidet som har
som mål å etablere en lekeplass i
området
Møllerstuveien/Gjersjøveien.

Oppfølging av aktuelle utbyggings-
saker samt fokus på trafikkproble-
mer vil også i år være viktig. 

Styret i Oppegård Vel



Nytt skilt på
Grendehuset

Vellet har hatt fin tilgang på nye med-
lemmer det siste året. Hovedtyngden av
medlemmene er beboere med lang
fartstid i Oppegård Syd. Derfor ønsker
vellet spesielt nye beboere velkommen
som medlemmer. Det kan være nyttig at
de tanker de har om sitt nærområde
kommer til uttrykk gjennom velarbei-
det. 
Medlemskap tegnes enkelt ved å kon-
takte et av styremedlemmene, eller ved
å legge en beskjed i postkassen på
Grendehuset.
Medlemskontingenten er kr 100 pr år.
Det er halv pris for pensjonister og tryg-
dede, og medlemskapet er gyldig for
hele familien på samme adresse.   

Oppegård Vel runder snart 100 år
Oppegård Vel ble stiftet i 1908, året
etter kommunens eldste forening

Oppegård Idrettslag. Oppegård ble
egen kommune først i 1915.
Noen bør skrive historien om Vellet, og
Styret etterlyser personer som kan
tenke seg å se på oppgaven, som er stor,
men ikke uoverkommelig. Kanskje bør
det være et utvalg som kan legge et løp
som ender i en hundreårsberetning om
fem år.
Hvis du er interessert i bygdas historie,
og kan tenke deg å bidra, må du ta kon-
takt med styret.
Gamle papirer, bilder eller annet som
kan si noe om livet her i forrige hun-
dreår er også av interesse. Det finnes
sikkert private ”arkiver” som er historisk
interessant både for Vellet og OI. 
Foreløpig er Halldor Brekke kontakt
for gamle Vel-papirer. Birger Løvland er
i gang med OI`s historie.

Snefrid Bergseth og Anne Cathrine
Hansson arrangerte felles 9-års dag for
sine to sønner, Adrian og Joakim. De
bestemte seg for å slå til på
Grendehusets tilbud og leide den lille
salen. Det var meget vellykket, sier de
begge. Viktigste grunnen til å prøve
Grendehuset, var at vi da slapp å ha en
flokk med 20 viltre gutter hjemme hos
seg selv. I den lille salen var det plass
nok og det gjorde ikke noe om det ble
litt støy. Vi fikk god tid til å pynte på for-
hånd. Og oppryddingen etterpå gikk

greit. Serveringen gjorde vi lettvint ved
å bestille ferdig pizza. Dermed kunne vi
komme hjem til ryddig hus, som de sier.

Dette tilbudet begynner virkelig å bli
populært, sier driftsleder Bjørn
Engebretsen. Vi har flere bestillinger nå
i vinter. Dersom du også ønsker å arran-
gere barnebursdagen på en praktisk
måte kan du ta kontakt med Bjørn på
tlf. 66 99 31 42. Leieprisen er kr 300,-
og da er rengjøring etterpå inkludert.

Kjempepraktisk med barne-
bursdag på grendehuset

Oppegård Vel, Postboks 217, 1419 Oppegård. (org. nr. 984 193 653, kontonr. 0531 07 99817)
A/L Grendehuset, Postboks 229, 1419 Oppegård

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

Kurs og møter
på dagen
Grendehusets to møtesaler (sær-
lig lillesalen) kan også leies av fir-
maer og organisasjoner til møter
og kurs på dagtid. Begge salene
har lerrett og overheadprosjektør
står til disposisjon. Våre leietage-
re legger særlig vekt på den greie
adkomsten med gode parke-
ringsmuligheter - og naturligvis
den korte avstanden til offentlige
kommunikasjonsmidler (tog og
flybuss).

Arne Løchen foran det nye skiltet han har
skåret til Grendehuset

Endelig har vi fått et Grendehus-skilt på
veggen. Enkelte som ikke er så kjent har
hatt problemer med å lokalisere
Grendehuset. Vi har jo ikke hatt noen
utvendig markering av dette - til nå. Arne
Løchen har tatt fatt i dette og selv skåret et
nydelig skilt i tre. Så nå blir det lettere for
alle å finne fram.

Nytt fortau langs
Sætreskogveien?
Oppegård kommune har søkt fylket om
midler til trafikksikring. Et av tiltakene
det er søkt om midler til er fortau langs
Sætreskogveien mellom Vellets vei og
Tjernsliveien.
Kanskje får vi en gang oppleve å gå på
fortau rundt denne trafikkfarlige sving-
en?

Vellet ønsker nye med-
lemmer velkommen!

FØDSELSDAG?


