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Invitasjon til åpent valgmøte på 
Grendehuset/Vellet tirsdag 6/9  kl. 19.00
Det er kommune- og fylkes-
tingvalg 11. og 12. september. 
Vi håper på stor deltagelse 
også i vår kommune. Oppegård 
Vel har i alle år arbeidet med 
saker som har betydning for 
vårt lokalsamfunn.
 
Styret er møtt med stor forståelse og 
har fått ros for sitt arbeide fra så vel 
administrasjon som fra lokalpoliti-
kere, men det har stoppet der. Lite 
har skjedd på 15 år. Fokuset har de 
siste femten årene vært rettet mot 
utbygging av Kolbotn sentrum  
og Kolbotn jernbanestasjon. 
Sannsynligvis vil planer som gjelder 
omlegging av jernbanen i Kolbotn 
sentrum først kunne realiseres etter 
at Follobanen er ferdigstilt, dvs tid-
ligst etter 2020.  Vi mener derfor at 
noe av politikernes fokus framover 
kan rettes mot andre deler av kom-
munen som har hatt sine arealer 
båndlagt i over en mannsalder.  
Dette gjelder ikke minst områdene 
fra Odlobygget i nord til nedgangen 
fra Oppegård stasjon mot Skiveien i 
sør. Vi håper derfor på politisk inter-
esse fra de som bestemmer for de 
saker som lokalmiljøet i vår del av 
kommunen prioriterer som viktige. 

Vi hadde i fjor høst en menings-
undersøkelse som sier mye om hvil-
ke saker befolkningen i syd mener er 
viktige.

Vi kan nevne saker som: Broa 
over jernbanen, påkjøring ut på 
Skiveien, lokaltrafikk/skoleveier, 
lokale kulturhus som Grendehuset 
- Vellet, fortetting rundt stasjons-
området og ideskissen "Oppegård 
terrasse".

Nå er det kommunevalg igjen. 
Partiene ber på ny om tillit til sin 
politikk.  Derfor har Oppegård 
Husmorlag og Oppegård Vel invi-
tert samtlige partier som stiller 
liste ved kommunevalget til å sende 
representanter til et åpent valgmø-
te. Oppegård Vel har på forhånd 
sendt partiene noen konkrete 
spørsmål som vi håper blir besvart 
på møtet. Spørsmålene dreier seg 
om følgende områder:

• Fortettning rundt jernbanestasjonen
• Trygg skolevei
• Skiveien
• ”Vellet” ( Grendehuset Vellet)
• Tussetjern og drikkevannskilden 

Gjersjøen

Halvparten av møtetiden vil bli 
brukt på spørsmålene fra vellet og 
svarene fra politikerne. 
Den andre halvparten av tiden er 
din. Da kan du spørre politikerne 
direkte om det du ønsker svar på.

Velkommen!

Med hilsen 
Styret i Oppegård Vel/Oppegård 
Husmorlag

Grendehuset - "Vellet".

Vellet
I n f o r m a s j o n  f r a  o p p e g å r d  V e l  o g  a / l  g r e n d e h u s e t



I juli tok vi dette bildet ved Nordre 
Follo kloakkverks pumpestasjon ved 
Haugbro/Dalsbekken. Store deler av 
sommeren har kloakken fra 
Oppegård Syd og deler av Ski kom-
mune gått urenset rett i Gjersjøen. 
Pumpestasjonen hadde tilsynlatende 
brutt sammen etter en flomtopp og 
kloakken rant i Dalsbekken ned til 
Gjersjøen. Den årlige rapporten fra 
NIVA viser ingen forbedring av 
vannkvaliteten i Gjersjøen og tilfør-
selsbekkene siden 1990. Både klo-
akklekkasjer, økt utbygging, avren-
ning fra tette flater og vegsalt bidrar 

til å forurensde bekkene. Vi som 
bruker badeplassen på Tusse merker 
også problemene på kroppen, der er 
vannet dessverre lite fristende noen 
ganger. 

Oppegård Vel presenterte noen 
lokale problemstillinger på seminar 
om forvaltning av "vassdraget 
Gjersjøen i et pressområde - hvem 
tar ansvaret?". PURA.NO er prosjek-
tet som skal lage planer og faglig 
grunnlag for å bringe vassdraget fra 
DÅRLIG til GOD tilstand. Det er 
ingen lett jobb, for PURA har ingen 
myndighet. Ansvaret for vannfor-

valtning er delt mellom mange orga-
ner, og kommunene gjør mange ved-
tak som forverrer tilstanden.  
Oppegård Vel arbeider for at vi skal 
ha reint vann både i omgivelsene og 
springen, og forsøker å bidra med 
lokalkunnskap og følge opp aktuelle 
saker.

Østlandets Blad omtalte saken 27. 
juli 2011 etter tips fra Oppegård Vel.  

Se link: 
www.oblad.no/oppeg%C3%A5rd/klo-
akk-fosser-ut-i-gjersjoen-1.6387872

Kloakk rett i vårt 
drikkevann Gjersjøen

Pumpestasjon Dalsbekken 24. 07. 2011.



Vårt nærmiljø er viktig! Vi klarer 
som regel å holde hus og egen hage i 
noenlunde stand, men fellesområ-
der, grøftekanter og lekeplasser får 
”noen” andre ta seg av, sier mange 
av oss. Vi ser behovene, men mener 
det er kommunale oppgaver og for-
venter at det blir ordnet opp, noe 
som ofte ikke skjer. Vedlikehold på 
ulike områder svikter, parkanlegg 
gror igjen, asfalten har store huller 
og lekeapparatene går i stykker og 
blir ubrukelige. Selvsagt kan vi som 
enkeltpersoner ta kontakt med 
kommunale kontorer og skrive sinte 
lesebrev i ØB, men alene står vi sva-
kere enn når vi er flere sammen. 

Oppegård Vel er derfor en viktig 

frivillig organisasjon som følger 
med på hva som skjer i nærmiljøet, 
tar initiativ overfor kommunen i 
viktige saker som gjelder veier og 
vedlikehold, drikkevannskvalitet, 
utbygging av boområder, tilgjenge-
lighet til marka, trygge skoleveier 
og lignende. Oppegård Vel søker 
om penger til vedlikehold av leke-
plasser, til innkjøp av nye lekeappa-
rater, til opparbeidelse av f. eks. 
grillplass og skatebane og til opp-
gradering av badeplassen ved Tusse. 

Utenfor vårt eget gjerde må vi 
selv klare å klippe gress og trimme 
busker som mange steder gjør sik-
ten svært dårlig for kjørende og 
gående, men når det gjelder felles-

områdene våre, er det av og til 
behov for noe dugnadsarbeide. En 
del oppgaver som før ble gjort av 
kommunalt ansatte, må vi gjøre 
sammen til glede for alle i nærmil-
jøet! Oppegård Vel er en nødvendig 
medspiller for å få satt i gang slikt 
fellesarbeide.

Så neste gang det er behov for at 
”noen” må ordne opp her i 
Oppegård Syd, så er det en god idé å 
ta kontakt med Oppegård Vel!

Nedenfor er vist noen prosjekter 
som ferdigstilt eller er under arbeid 
med bidrag fra frivillige, Oppegård 
Vel og Oppegård kommune. 

”Noen” må ordne opp!

Vi kan nevne: Koselig benk i Sætreskogveien , dugnad Grendehuset, Skatebane Østre Greverud, opprusting av Myra 
lekeparken og Tusse badeplass.

Vi ønsker dere som medlemmer. 
Vellet samarbeider med kommunen 
der hvor det er naturlig, og engasje-
rer seg i små og store saker som er 
av betydning for innbyggerne i 
området.  Vellets innflytelse på 
vegne av medlemmene er blant 
annet avhengig av antall medlem-
mer. Et medlemskap i vellet øker 
mulighetene for at vi når frem med 

de sakene som har betydning for 
nærmiljøet.

Kontingenten er kr 200 for hver 
husstand (kr 100 for pensjonister og 
trygdede). Vi kan love at alle inn-
komne midler i sin helhet går tilbake 
til nærområdet.  Du blir medlem ved 
å betale kontingent på vellets  konto 
9498.05.09545, eller legg en beskjed i 
vår postkasse på Grendehuset i 

Sætreskogveien 13.  De første som 
melder seg inn, vil få jubileumsbo-
ken ”Oppegård Vel 100 år – bygdas 
våkne samvittighet” i velkomstgave.

Kontaktinfo Oppegård Vel: 
Adresse: Sætreskogveien 13, 
1415 Oppegård.
Epost: post@oppegardvel.no 
Internett: www.oppegardvel.no

Invitasjon til dere som bor i Sætreskogen, Øvreskogen, 
Skiveien, Durendal, Fageråsveien og Gjersjøveien m.fl:



AL Grendehuset ligger i Sætreskogveien 13, i rolige omgivelser sentralt i Oppegård Syd, 
med meget gode parkeringsmuligheter og kort vei fra Oppegård stasjon.

Grendehuset er organisert som et andelslag med Oppegård Vel og andre lokale foreninger og lag som eiere.  
AL Grendehuset eller «Vellet» er og har vært en institusjon i Oppegård Syd i snart 100 år. Gjennom årene har 
Grendehuset vært arena for begivenheter både i foreningers regi, men også for privatpersoner som ønsker et lokale 
i nærmiljøet for jubileer, barnebursdager, konfirmasjoner, bryllup, - og julemesser for å nevne noe.  Huset blir også 
brukt til og minnestunder i forbindelse med begravelser.

Lokalet har en del ledig tid på dagtid hvor bedrifter er velkommen til å holde kurs, seminar eller lignende.  
Vi har avtale med kateringbedrifter.

Dersom man ønsker å bestille eller besiktige lokalene, kontakt driftsleder på
telefon 6699 3142 / 9513 4074. Se også A/L Grendehusets nettside: www.grendehuset.no

Grendehuset tilbyr to saler til følgende betingelser:

Grendehuset 
- "Vårt lokale kulturhus"

Bryllupspakke (fredag - søndag): kr 3.750,-  Barnebursdag i Lille sal (mandag - torsdag): kr. 590,- 
Leietaker må vaske opp og rydde etter bruk, mens gulvvask inngår i prisen. 

Priser pr. 01.01.2011
Velkommen til Grendehuset !

Ønsker du å støtte drift av 
vårt lokale kulturhus, 
Grendehuset, med kr. 100 i 
året, send en E-post til: 
grendehuset@gmail.com 
eller du kan innbetale til vår 
bankgiro 7877 06 70887

  Hverdager 
kveld 

Hverdager 
dagtid Fredager Lørdager Søndager / 

helligdager Leiepriser på 
dagtid forutsetter 
leietid fra 
kl. 08.00 til
kl. 17.00

 Lille sal kr. 590,- kr. 590,- kr. 1.260,-   kr. 950,-

 Store sal kr. 650,- kr. 650,- kr. 1.390,-   kr. 1.020,-

 Hele huset kr. 1.020,- kr. 1.020,- kr. 2.360,- kr. 2.750,- kr. 1.390,-

Grendehuset - "Vellet" .

Grendehusets  
Venner

Oppegård Vel, Sætreskogveien 13, 1415 Oppegård
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