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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

Oppegård Vel feirer 100 år i 2008. Det kan
virke lenge til, men innen da ønsker vi å ha
skrevet vår del av Oppegårds historie. Det
trenger vi villige og engasjerte sambygdinger
til å være med på. Derfor inviterer vi til
åpent lokalhistorisk møte på Grendehuset
onsdag den 3. mars kl. 19.00.
Møtet er naturligvis åpent for alle som har
lyst til å vite mer om stedet hvor de bor. Vi

har invitert den som kjenner området vårt
bedre enn noen; Eivind Barca. Han vil
holde et kåseri om Oppegård i gamle dager.

Det er kanskje riktig å si at det er 125 år
siden velområdets historie begynte. Da,
i 1878, fikk den første jernbanestasjo-
nen i Annexet navnet Oppegård, til
tross for at hele området mellom

Sætrebekken og Greverudbekken het
Sætre. Navnet kommer fra Svartskog
som den gangen var sentrum i Annexet
Oppegaard under Nesodden herred.
Der lå også Annexet`s eneste kirke.
Etter hvert ble navnet Oppegård innar-
beidet som fellesnavn også på de bolig-
områdene som vokste opp rundt stasjo-
nen.
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Vær med å skap lokalhistorie!
På Grendehuset 
onsdag 3. mars kl. 19.00

Slik så det ut på Oppegård stasjon ca. 1925. Stasjonsbygningen har vi ennå, men uten det skjermende taket som stikker ut. 
Skal vi kalle motivet En sommerdag på perrongen?

Bli medlem av Oppegård Vel 
- en partipolitisk uavhengig forening som arbeider til beste for vårt lokalområde. 

Benytt vedl. giro. Da støtter du din egen gode sak!



Det startet med jernbanen

Med Smaalandsbanen ble det grunnlag
for flere innbyggere enn de få som var
knyttet til jordbruk, skogsdrift, veivedli-
kehold, skyssvirksomhet og kvern- og
sagvirksomheten i bekkene, og folketal-
let økte raskt. På denne tiden var kom-
munens oppgaver stort sett knyttet til
fattigvesenet, kirke og skole. Lokale
veier, vannforsyning (brønner og iler)
og lignende oppgaver måtte enhver
ordne selv. Derfor meldte det seg et
behov for å organisere slike og andre
oppgaver til beste for innbyggere, og
Oppegaard Vel ble stiftet i 1908, et år
etter bygdas første forening, Oppegaard
Idrettslag.

Vi må samle historien

Det som har hendt fra denne spede
begynnelsen til det Oppegård vi har i
dag vil vi prøve å samle til en historie.
Målet er å klare det til vellets 100 års
jubileum i 2008, og la det være en del av
100 årsberetningen. For å få til dette
trenger vi hjelp av alle gode krefter i for-
eninger og lag, historieinteresserte og
ikke minst de eldste.     

Oppegård Idretteslag er i gang med å
forberede sin 100 års beretning. Den vil
være et vesentlig bidrag til historien.
Sætreskogen Bygdelag, som var virk-
sommt på 90- tallet, har gjort et impone-
rende arbeid ved fotografering og inn-
samling av bilder. Myrvoll og Oppegård
Sanitetsforening har alle sine protokol-
ler intakt fra den ble stiftet i 1913.
Oppegård Vel`s protokoller er intakte
fra stiftelsesdagen til 1972. Andre lag og
foreninger har også sitt å bidra med, og

det finnes helt sikkert private samlinger
av bilder, beretninger og annet som kan
fortelle sin del av historien.

”Alt” er i utgangspunktet av
interesse

Hvor lå branndammene, og hvem var
”brannvesenet” som sammen med Emil
Hansen rykket ut med tauet brannpum-
pe? Hvem skjøt salutten 17. mai? Husker
noen Bratlandkvartetten?
Hva betydde byggeforbudet etter krigen
som varte helt til kloakken ble koblet til
i 70 årene?
Husker du OI-dagen med opptog?
Oppegård mannskor og Oppegård
Damekor, hva hendte?
Badeliv på Tusse og gjeddefiske i
Gjersjøen. Vedkapping. Tørre brønner.
Vannverket. Personer vi husker.
Skolemusikken. Tonehaugen.
Speideren. Jernbanen. Odlo. Butikkene.
osv. 

Temagrupper

Vi tenker oss at arbeidet organiseres i
grupper som tar for seg et tema eller
område, for eksempel, ”Foreningsliv”
eller ”Oppegård under 2. verdenskrig”.
Gruppene forsøker så å finne ut mest
mulig om temaet, skriver det ned, og
gruppenes arbeide settes sammen til én
historie. Et slikt arbeid har ikke, så langt
vi vet, vært gjort noe sted før, og det
betyr at vi må finne fremgangsmåten
selv. Veien må bli til mens vi går, men
det er helt vesentlig at det gjøres nå, før
de som husker og har opplysningene
blir borte. Det er nå eller aldri hvis
denne viktige delen av vår identitet skal
bevares.

Mange har så langt sagt seg villige til å
bli med, også folk som har flyttet ut, og
vi vet at interessen for stedets historie er
stor, kanskje spesielt ved Greverud skole
og i Oppegård Pensjonistforening.
Du behøver ikke ha to – fire slektsledd
bak deg på Oppegård for å være med.
Mange av dem som sitter med kunnska-
pene er eldre som kanskje ikke lenger
er så lystne på skrivearbeid.   ”Nye” som
gamle innbyggere kan gjøre den job-
ben, og kanskje spesielt for de som er
”nye” blir dette en sjelden anledning til
å bli kjent både med historien og andre
som bor her. 

Styret i Oppegård Vel har lenge hatt
som mål å kunne tilby en egen hjemme-
side. Takket være Jarle Braathen, som er
sekretær i styret, har vi nå fått den opp
og stå. Nå kan du klikke deg inn på
www.oppegardvel.no Etter hvert håper
vi at du her skal kunne få en løpende
oversikt over hva vi steller med i vellet.
Mye av dette avhenger av hvor flinke vi
er til å levere og legge ut stoff. Vi har i
alle fall de beste intensjoner. Du kan
også bidra med innspill. På hjemmesi-

den finner du linken "Kontakt oss", der-
med er du klar til å sende oss en e-post. 
Velkommen!

Kan vi få din 
e-post adresse?
Oppegård Vel ønsker å ha en tettest
mulig kontakt med medlemmene. I
tillegg til møter, er VELLET, egne
spørreundersøkelser og den nye
hjemmesiden eksempler på dette.
For ytterligere å styrke den toveis
kontakten ønsker vi at flest mulige
som har e-post adresser, sender den
til oss. Disse vil naturligvis ikke bli
benyttet av andre enn styret i vellet.
Dermed kan vi etablere en adresse-
base for enda bedre medlemskon-
takt. Dette er ikke minst viktig når
for eksempel kommunen ønsker å
gjennomføre høringer. Hvis vi raskt
kan sende ut orientering via e-post
og få elektronisk svar fra medlem-
mene, vil det bety en betydelig styr-
king av lokaldemokratiet og mulig-
heten for den enkelte til å påvirke
beslutninger som tas.
Oppfordringen er altså: 
Send din e-post adresse til:
post@oppegardvel.no 

Ny hjemmeside 
på Internett Hva synes du vel-styret 

I 1998 gjennomførte daværende velstyre en und
område. Dette ga gode styringssignaler for hva s
mer om denne undersøkelsen finner du dette p
Mye vann har rent i Gjersjøen siden den gang, o
undersøkelse. Vi har allerede startet: Mandag de
16 personer (med forskjellig alder, kjønn og bos
dugnad. Målet var å få frem flest mulig moment
reskjema. Dette spørreskjemaet finner du samm
håper du vil benytte anledningen til å gi oss dine
Dette er lokaldemokrati i praksis. Utfylt skjema p
les av oss. Lettere kan det vel ikke bli?
Vi tar mål av oss til å presentere resultatene i for
Årsmøte som blir onsdag den 24. mars kl. 19.00.



Oppegård Vel har levert klage til Oppegård
kommune på reguleringsplan med planbe-
stemmelser for ”Øvreskogen” (B7) med til-
fartsvei. Innsendte klager vil etter planen bli
behandlet av Utvalg for miljø og plan 9.
mars eller 20. april.

Vi viser til tidligere innsigelser mot
ovennevnte, og vil påklage følgende
deler av planen.

1. Planen omfatter ikke areal avsatt til
skole, turvei mellom Tiurveien og
Kongeveien, eller områder i Ø.
Greverud idrettspark som berøres av
planen. Dette er vesentlige mangler
som må rettes opp idet disse berøres
direkte av reguleringsplanen.     

2. Boligtomter i friområdet syd for til-
fartsvei. Disse er i strid med kommu-
neplanen, og må ut av reguleringspla-
nen.

3. Kulvert under jernbanen må flyttes
nordover for å gi plass til ev. rundkjø-
ring og planfri kryssing for gangvei. 

4. Gang/sykkelvei langs tilfartsvei fra
Kongeveien til Tiurveien. Tas ut av
planen. Erstattes av tursti til
Idrettesparken/Kongeveien

5. Vei fra Tiurveien til felt B7 Endres til
gang/sykkelvei. Adkomst til felt B7
via Tiurveien/Slåbråtveien.

6. Gang/sykkelvei fra nåværende under-
gang til jernbanebro. Endre trasé for
gunstigere stigningsforhold. 

Vedr. pkt 2: Boligtomter i     fri-
området syd for tilfartsvei.

Tomtene ligger i et område som ble
nedgradert fra LNF-område til friområ-
de i kommuneplanen for 2003-2015.

Deler av området er en del av Østre
Greverud Idrettespark
For å kunne endre status for dette
området kreves enten en særskilt
begrunnelse eller en revisjon av kom-
muneplanen. Vi kan ikke se at det fin-
nes noen begrunnelse ut over ønsket
om økonomisk gevinst for å ta dette
området i bruk som boligområde, og
det er ingen særskilt begrunnelse. Vi fin-
ner det svært betenkelig at kommunen
ønsker å øke innbyggerantallet vesentlig
i et område, og finansierer sin del av
kostnadene ved dette ved å selge friom-
rådene som vil være viktige for både de
nye og de eksisterende innbyggere.
Flere innbyggere krever generelt større
friområder, ikke mindre.  
Konklusjon: Boligtomtene i friområdet
tas ut av reguleringsplanen.

Vedr. pkt 3: Kulvert under jern-
banen ved ”Odlo”.

Plasseringen av denne bestemmer for
all fremtid hvilke muligheter man har
for trafikale løsninger mot Skiveien, og
det er åpenbart at planforslagets plasse-
ring begrenser slike løsninger. Skiveien
hadde i 2000 en døgntrafikk på ca
10.000 kjøretøyer på dette stedet. Den
ville, hvis den hadde vært planlagt i dag,
fått to felt i hver retning.
Follorådet har pekt på viktigheten av en
funksjonell RV152 gjennom tettstedene
Ås, Ski og Kolbotn. Det er like kritisk
her ved ”Odlo”, hvor Greverud skole lig-
ger kloss i veien, og som kompliserer
dette ytterligere.
RV 152 er full av T- kryss som fungerer
dårlig. Det er nok å nevne Th. Kittelsens
vei litt lenger nord, og Vevelstadveien på
Langhus i sør. De eneste kryssene som
fungerer bra på RV 152 gjennom
Oppegård, Ski og Ås er de med rund-
kjøring, og de er det heldigvis mange av.

Konklusjon Flytt gjennomslaget slik at
det munner ut i linje med søndre bredd
av Greverudbekken.  Det gir muligheter
for en rundkjøring, enten den bygges
nå eller senere. Dessuten skaper det
rom nok til en mulig planfri kryssing av
Skiveien for fotgjengere. Dette bedrer
også forholdene langs
Kongeveienmellom gammel og ny kul-
vert. Kostnadene blir tilnærmet de
samme.  

Vedr. pkt 4: Gang/sykkelvei
langs den nye veien fra
Kongeveien til Tiurveien.

Turveien fra Tiurveien til Østre
Greverud skal bygges om/flyttes i for-
bindelse med gjennomføring av planen.
Ved å oppgradere den noe kan den
erstatte gang/sykkelvei langs den nye
veien, og vi har i tillegg Bjerkeveien som
er lite trafikkert. Det er unødvendig å
ha to gang/sykkelveier parallelt med
bare få meter imellom.

Konklusjon: Kostnadene til den nye
veien er i hovedsak knyttet til det arealet
den beslaglegger. Ved å nesten halvere
veibredden senkes kostnadene radikalt
og naturinngrepet blir vesentlig redu-
sert.  

Vedr. pkt. 5: Vei fra Tiurveien
til felt B7.

Slåbråtveien fra Tiurveien og opp til B7
er rimelig bred er godt fundamentert,
og kan erstatte ny vei i friområdet.
Anlegg derfor kun gang/sykkelvei i
grensen mot friområdet som forbindes
med samme mot Østre Greverud

Vedr. pkt. 6: Gang/sykkelvei
fra nåværende undergang til
jernbanebro.

Denne var opprinnelig prosjektert som
vei som fulgte jernbanen frem til krysset
Solveien/Sætreskogveien i en flat trasé.
Reguleringsplanen viser nå at gang/syk-
kelveien er ført opp på nordsiden av
”Bedehuset” i en bratt bakke, og ned
Solveien i en like bratt bakke.
All erfaring viser at bratte bakker redu-
serer bruken av gang/sykkelveier. Det
betyr at de ikke blir benyttet hvis det fin-
nes andre muligheter, og de er i dette
tilfellet trafikkfarlige. 

Konklusjon
Gang/sykkelveien legges nede langs
jernbanen og ut i krysset
Solveien/Sætreskogveien, som i den
opprinnelige trasé. Dette gir også mulig-
het for forbindelse mellom denne og
gangveisystemet mot Greverud skole.
Det er gunstig, for dermed slipper over
hundre skolebarn (tall fra 2000) å
bruke Jernbanebroen som skolevei.

Klage på reguleringsplan

et bør prioritere?
undersøkelse blant befolkningen i vårt lokal-

hva styret burde prioritere. (Dersom du vil vite
te på vår hjemmeside www.oppegardvel.no) 

ng, og nå ønsker vi å gjennomføre en ny
ag den 26. januar møttes en invitert gruppe på
g bosted i området) på Grendehuset til en idé-
menter som kunne danne grunnlag for et spør-

mmen med denne utgaven av VELLET. Vi
 dine synspunkter på hva styret bør ta tak i.
ma putter du i vedl. svarkonvolutt. Porto beta-

i forbindelse med vellets 
9.00.



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

Velforeninger kan
få en økende
betydning for
lokaldemokratiet
I fjor høst la Makt- og demokratiutred-
ningen frem sin sluttrapport. Der pre-
senteres flere spennende konklusjoner
som har betydning for lokaldemokrati-
et. Vi har sakset et utsnitt hvor det pekes
på at betydningen av "andre kanaler".
En av de som nevnes som eksempel er
velforeninger:
"Fra folkebevegelser til øyeblikksorgani-
sering

Den parlamentariske styringskjeden er
svekket i alle ledd, valgkanalen er snev-
ret inn, mens andre kanaler for delta-
kelse og påvirkning har videt seg ut. 
Den generelle politiske interessen er
ikke redusert gjennom de siste tretti
årene, men den kanaliseres i større grad
gjennom saksrettede aksjoner og andre
former for deltakelse enn partipolitikk
og brede medlemsorganisasjoner. Den
nye organisasjonsformen er øyeblikksor-
ganisering - hjelp-til-selvhjelp-grupper,
velforeninger red. utheving, naboskaps-
aksjoner, sorggrupper, pårørendegrup-
per, spesialforeninger for lidelser og
saksrettede lobbygrupper."

Vanntårnet tas i bruk igjen 
Styret har etter å ha fått forespørsel fra Telenor mobil inngått en avtale om utleie
av plass for mobilsenderutstyr som skal plasseres på den sør-østlige fasaden på
vanntårnet. Mobilsenderutstyret er ment å bedre dekningsforholdene for
Regnbuen industriområde, jernbanetrassen sørover og E6.
Styret har arrangert informasjonsmøte hvor berørte naboer var innbudt. På
møtet ble miljømessige og anleggsmessige forhold presentert og diskutert. Styret
har vurdert det slik at friområdet ikke blir mindre attraktivt som friområde i
framtiden. Kabler og utstyrshytte vil bli plassert på en måte som gir liten sjenanse
for naboer og brukere av området.
Videre saksgang blir at anlegget byggemeldes og søknad behandles av reguleren-
de myndigheter. Vellets årlige leieinntekter blir 16.000 kroner, noe som vil gi et
kjærkomment tilskudd til vellets kasse.

Vi må ta vare på snarveiene
Snarveier, eller gangstier, har i alle år
vært noe som har preget lokalområdet
vårt. Heldigvis finnes det fortsatt en
rekke slike gangstier. Noe er flittig
brukt, mens andre er i ferd med å for-
svinne. Oppegård Vel har alltid betrak-
tet snarveiene som viktige - både for
barn og voksne.   Velforeningene i kom-
munen er invitert til å gi kommunen en
oversikt over hvilke snarveier som finnes

og hvilke som det ville vært ønskelig å få
etablert. Deretter vil kommunen bistå
med å sikre og etablere aktuelle snarvei-
er. Styret i Oppegård Vel har på nytt
gjennomgått situasjonen for snarveiene
i området og oversendt vår vurdering til
den prosjektansvarlige, arkitekt Torun
Hellen i Oppegård kommune. Oversikt
over snarveier i vårt område finner du
på vår hjemmeside www.oppegardvel.no 

Grendehuset satset
på ENØK i 2003.
Driften av A/L Grendehuset er basert på
forsiktighet i økonomien og stor grad av
dugnadsinnsats. Energiøkonomisering
(ENØK) er viktig for oss både av hensyn
til miljø og økonomi.  

Varmtvannsbereder og etterisolering
Sommeren 2003 ble følgende ENØK-til-
tak gjennomført: Utskifting av to gamle,
lite effektive varmtvannsberedere til en
mer effektiv bereder. Etter en tidligere
befaring av det regionale ENØK-senteret
i Akershus, ble det fastslått at det var sce-
neområdet som var dårligst isolert, slik at
det var der det kunne være mest å hente i
ENØK-sammenheng. Ikke minst med
fjorårets kalde vinter og skyhøye strøm-
regninger friskt i minne, var Styret i A/L
Grendehuset opptatt av å få gjennomført
etterisolering. Man ønsket å oppnå:
- ressursøkonomisering (ikke sløse med

strøm)
- økonomisk gevinst (mindre strømreg-

ning)
- bedre opplevelse av komfort og livskva-

litet for leietakere i og med at innemil-
jøet blir sunnere og mer stabilt når
trekkproblemer reduseres

- å unngå vinterstengning av lokalene 
Det ble innhentet pristilbud etter befa-
ring med to seriøse byggfirmaer, og
Styrets valg falt på firmaet Aaslund A/S
Nybygg/isolering – Etterisolering, som
har god erfaring med denne type prosjek-
ter og som var i stand til å tilby en aksep-
tabel pris.   Styret vurderte muligheten
for å gjøre hele eller deler av prosjektet
på dugnad, men kom frem til at var tryg-
gest å sette bort oppdraget til profesjonel-
le håndverkere, da særlig isoleringen mot
grunnen under scenen krevde bygnings-
teknisk kompetanse i vurdering av tempe-
ratur- og fuktforhold. Tiltaket ble gjen-
nomført høsten 2003. Etter søknad til
Oppegård kommune om LA21-midler til
etterisoleringen, mottok Styret kr 10.000,
som dekket en del av kostnadene. 

Styret i A/L Grendehuset anser det som
viktig å ha et levende lokalmiljø, og
Grendehuset fungerer som et ”knute-
punkt” i denne sammenheng  -  ved å gi
rom for ulike typer aktiviteter og arrange-
menter.  For å prøve å unngå å øke
utleieprisene, er reduksjon av kostnader
(f.eks. ved ENØK-tiltak) veien å gå for å
sikre driften, slik at huset også vil være til
glede for fremtidige generasjoner oppe-
gårdinger.

Helikopterstøy
Norsk Luftambulanse (NL) har etablert base for overhaling og vedlikehold av
sine helikoptre på Berghagen industriområde (ved Atlas Copco). Dette medfø-
rer støy som til tider er til sterk plage for naboer på Langhus, og ikke minst
”våre” beboere langs åsen ned mot Assurdalen. Sameiet Tusseknausen (ST) i
Østagløttveien ved Even Stangeby har engasjert seg sterkt og  lagt ned et stort
arbeide i saken. Vellet har assistert ved møter med kommunen og  NL.

For å rydde bort enhver tvil om motivet for klagen: 
Den er ikke rettet mot det verdifulle arbeidet NL utfører for redningstjenesten,
og ikke mot flygninger i redningsoppdrag eller flygning til og fra verkstedbesøk.
Den er rettet mot den støy som oppstår under motortesting på bakken og prø-
veflyging i forbindelse med testene, tidspunktene dette foregår på, og de ruter
som velges under prøveflyging.


