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Skateparken i Østre-Greverud 
idrettspark.
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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  g  r e n d e h u s e t 

Det foreslås å flytte skateappa-
ratene til Flåtestad skole, da det 
hevdes at skateparken er lite i 
bruk. I stedet ønsker Oppe-
gård idrettslag å etablere 
utendørs «innebandy-bane» og 
basketanlegg til helårsbruk i 
parken. Vi ønsker brukernes 
synspunkter.
Oppegård Vel var i sin tid delaktig i 
å få etablert et skateanlegg i vår del 
av kommunen og Oppegård 
kommune foreslo plassen der 
det ligger nå.  

Traffikktelling og hastighetsmåling 

Det ble den gang argumentert for at 
anlegget skulle bidra til å integrere 
uorganisert ungdom med den 
organiserte.  Nå er det foreslått å flytte 
skateapparatene til Flåtestad skole og 
samle skatemiljøet der.  Vi ønsker 
tilbakemelding fra brukere og andre 
om dere mener at flytting er en 
god idé.  Oppegård Vel ønsker at 
Østre Greverud idrettspark skal 
utvikles slik brukerne ønsker. Om 
flytting ønskes, vil ikke Oppegård 
Vel gå i mot dette. Kom gjerne med 
dine synspunkter til 
post@oppegardvel.no.  

Fibernett
Vikenfiber har som kjent 
vedtatt utbygging av fibernett i 
Oppegård Vels område. For-
ventet oppstart på graving er 
våren 2016 med oppkobling i 
mai/juni 2016.  Medlemmer av 
Oppegård Vel vil få en rabattert 
tilkoblingsavgift på kr 1500,-.  Pass på at 
du har betalt kontingenten for 
Oppegård Vel i 2015, eller meld deg inn for 
å nyte godt av redusert tilkoblingsavgift.  Vi 
er glade for at vi nå får en robust 
og moderne infrastruktur som gir 
mulighet for en rekke nye tjenester 
for TV og internett. Har du 
spørsmål kontakt Vikenfiber 
kundeservice på telefon 02414.

Styre/
prosjektedeltakere 
Oppegård Vel ønsker kontakt med 
engasjerte personer som ønsker å jobbe for 
saker i sitt nærmiljø.  Det kan være 
medlemmer til styret eller deltakere i en av 
våre prosjektgrupper.  Ta kontakt for 
nærmere informasjon på 
post@oppegardvel.no .

Oppegård kommune arbeider 
kontinuerlig med planlegging av 
trafikksikkerhetstiltak. Som en del av 
planlegging av dette arbeidet er det 
anskaffet en ny fartsmåler.  Den har 
allerede vært i bruk nederst i 
Sætreskogveien.  Oppegård Vel 
gjennomførte i 2014 en 
trafikktelling og 
hastighetsmåling, blant annet i 
Velletsvei.  

Vi har dataene tilgjengelig fra den 
gang og det kan være interessant å 
gjennomføre nye målinger.  Vi vil så 
snart som mulig kontakte 
kommunen for å få de til å 
utføre målinger også andre steder. 
Dette for å måle kjøretøyers 
hastighet, antall og døgnprofil.

Bilde 1: Skateparken på Østre-Greverud



Oppegård Vel prioriterer fortsatt 
Gjersjøvassdraget

konsentrasjoner av potensielt giftige 
metaller.

Bilde 2: Avrenning fylling ved 
Taraldrud

uktivitet og/eller høye 
konsentrasjoner av potensielt giftige 
metaller. 

•

I den forrige utgaven av Vellet 
ble det gitt en orientering om 
Oppegård Vels engasjement 
knyttet til nedbørs-feltet til vår 
drikkevannskilde Gjersjøen. Siden 
den gang har det bokstavelig 
talt rent mye vann i sjøen. I de 
senere årene har Oppegård Vel 
brukt over 50 000 kroner til bl.a. 
egne kartlegginger av tilstanden 
til deler av nedbørsfeltet. 
Undersøkelsene ble foretatt av dr. 
phil. Øivind Løvstad i Limno-Consult 
Norsk Institutt For Anvendt 
Limnologi (limnologi er vitenskapen om 
innsjøer og rennende vann). Velstyret 
har etablert en egen arbeidsgruppe som 
har jobbet med denne problematikken 
de siste årene. Medlemmer fra 
arbeidsgruppen har også bistått ved den 
nevnte undersøkelsen. 

Fra konklusjonen i Løvstads rapport:
- Det er eutrofiering (virkninger av 
næringsstofftilførsler) som fortsatt er den 
viktigste forurensningstypen. Fordi 
fosfor er den viktigste faktor for 
virkninger av eutrofiering vil de viktigste 
tiltakene fortsatt være rettet mot å 
redusere fosfortilførsler til vannkildene.
- Hovedvekt bør legges på en 
fosforbasert kjemisk og biologisk 
vannovervåking (virkningstype eutro-
fiering).
- Grunnet økt nedbygging av 
nedbørfeltet vil det i fortsettelsen være en 
utfordring å legge vekt på andre 
virkningstyper som partikler, salt  som 
og gifter/metaller (for eksempel jern).
- Fosforkonsentrasjonen eller total 

reaktivt fosfor har ikke økt 
nevneverdig eller er for nedadgående.
- Samtidig viser resultatene 

at saltholdigheten er høy eller 
økende. (I Gjersjøen har 
saltholdigheten økt fra 77 til over 
240 uSzcm siden 1955).
- Den økologiske tilstand må hjelp av 
algeindikator og begroingsalger viser at 
samtlige av hovedlokalitetene (bl.a.

de største tilførselsbekkene til Gjersjøen) 
har en økologiske tilstand som er moderat 
eller dårlig,dvs. lokalitetene er "at risk" og 
det kreves tiltak). Dette skyldes bl.a. høy 
konduktivitet og/eller høye konsentrasjoner 
av potensielt giftige metaller. 
Behov for endringer og tiltak:
- Det bør legges betydelig større vekt på å 

undersøke den økologiske tilstand i 
henhold til EUs vanndirektiv i 2015. Dette 
gjelder spesielt lokaliteter som har moderat 
eller dårligere økologisk tilstand.

- Det bør skje en nedbygging, dvs.
avrenning fra tettsteder, veier og deponier. 
Nedbygging av større arealer må planlegges 
mer nøye. 
- For enkelte vannforekomster som er 
sterkt forurenset kan det være nødvendig å 
bestemme best mulig økologisk potensial 
og utvikle lokale såkalte "Byvasssdrag" med 
så høyt biologisk mangfold som mulig. 
Løvstad konkluderer i sin rapport med at 
økologiske konsekvensutredninger er 
generelt «fraværende, og peker på at 
økopolitikken synes ikke å være basert på 
økosystemene, men på menneskenes 
behov!
Tidligere i høst sendte Oppegård Vel et 
omfattende brev til Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus. Her tar velstyret opp sin 
bekymring for den utviklingen som er på 
gang når det gjelder tjern (f. eks. Paddetjern) 
og bekker – og ikke minst deponiene 
ved Taraldrud og Nøstvedt samt 
oppfyllingen av Assurdalen. Fylkesmannen 
oppfordres til å ta grep i forhold til den 
utviklingen som vi mener er på gang.
Til nå har vi ikke mottatt noe svar på denne 
henvendelsen. Du finner flere detaljer om 
dette på vellets hjemmesider: http://
oppegardvel.no/gjersjoens-nedborsfelt-2/
gjersjovassdraget-med-tillopsbekker/ 

 Alliansebygging
Oppegård Vel har begrensede ressurser. 
Derfor blir det viktig fremover å 
videreutvikle konstruktivt samarbeid med 
institusjoner og organisasjoner som kan 
påvirke utviklingen i en positiv retning. 
Representant fra arbeidsgruppen har deltatt 
på viktig møte hos PURA. Der var også 
Statens Vegvesen representert og kontakt 
med relevant person der er etablert.  

Oppegård kommune blir fortsatt en viktig 
kontakt for oss. Kjell Pettersen (H) er ny 
leder for Utvalgt for plan og miljø. Han 
stiller seg positiv til et møte hvor vi kan 
diskutere hvordan vellet og kommunen 
best kan samarbeide om vårt lokale "by-
vassdrag". Her har vi ubetinget felles 
interesser, som han sier i sitt svar på 
henvendelsen. Via Oppegård kommune 
håper vi også å kunne etablere en kontakt 
med Ås kommune (som også får sitt 
drikkevann fra Gjersjøen) og Ski 
kommune, hvor de fleste 
forurensningskildene finnes. 
Lokalmedia har hatt flere oppslag om 
denne problematikken. Arbeidsgruppen 
ønsker derfor å videreutvikle kontakten 
med dem og har nylig hatt et møte med ØB. 
Så har vi naturligvis andre organisasjoner, 
som Bærekraft i Follo, Jeger- og 
fiskeforeninger, naturvernorganisasjoner og 
politiske partier. 
Det er alt i alt mange som hver for seg 
arbeider med og er opptatt av 
problematikken Gjersjø-vassdraget. Håpet 
er at vi kan få til et mer koordinert 
samarbeid. Det skal i alle fall ikke stå på 
Oppegård Vel.



Har du hørt om 
Sætreskogparken?

Følg/lik oss på Facebook: 

Kanskje ikke, men kanskje du 
har hørt om "Vanntårntomta"? 
Uansett – dette er en 4,6 mål 
stor tomt mellom Kringsjåveien og 
Parkveien. Området eies av 
Oppegård Vel og er regulert 
som friområde. I dag 
domineres området av det 
gamle vanntårnet. Vellet 
vurderer nå om denne tomta 
kan utnyttes bedre til gleder for 
innbyggerne i Oppegård syd.

Historien er kort fortalt 
følgende: Da utparselleringen av 
tomtene i  Sætreskogområdet skjedde 
i 1917, ble det holdt unna en tomt som 
skulle tjene som parkareal for de 
øvrige eiendommene i området. 
Daværende Sætreskogen Vel stod 

som eier. Den 17. juni 1946 
behandlet styret i Oppegård Vel 
en henvendelse fra nevnte 
Sætreskogen Vel med anmodning 
om en sammenslutning av de 
to velforeningene. Den 20. juni 
møttes representanter fra de to vellene, 
og etter en livlig diskusjon entes 
de om sammenslutning – 
under navnet Oppegård Vel. 
«Sætreskogparken» ble dermed 
overtatt av det «nye» Oppegård Vel. 
Opprinnelig hadde man planer om 

å oppføre et forsamlingslokale og 
en sangerhall på tomten. Det ble det 
som kjent ikke noe av. Men 
etter noen særdeles tørre 
sommere i 1950-årene, 
besluttet Oppegård Vel i 1955 å 
etablere et lokalt vannverk, med 
et vannreservoar på 50 kubikkmeter 
på tomten. Vannet skulle pumpes 
opp fra Tusse. Prosjektet ble 
realisert og sprenging av trasé 
for vannledning og støpingen av 
vanntårnet ble utført på dugnad 
av medlemmer  av Oppegård Vel. 
Støpingen av veggene pågikk 
kontinuerlig for å få betongveggene i 
bassenget tette.

I media på den tiden ble 
vannverkprosjektet betegnet som 
Norges største dugnadsprosjekt. Det 
lokale vannverket var i drift til midt på 
1960-tallet.  Siden da har det blitt 
fremmet ulike ideer til bruk av området 
og vanntårnet, men ingen har blitt 
realisert. I dag fremstår området som 
temmelig gjengrodd og med det 
gamle vanntårnet som et ruvende 
dugnadsmonument.

På vårparten i år foreslo noen av 
vellets medlemmer at man burde gjøre 
noe aktivt med området. De fikk støtte 
fra velstyret og det ble etablert en liten 
arbeidsgruppe på tre personer. Etter 
befaringer og vurderinger av muligheter, 
foreslo gruppen at vellet bevilget 
midler til, i første omgang, å 
engasjere en landskapsarkitekt. Styret 
var positive til dette. I løpet av 
sommeren utarbeidet landskaps-
arkitekten konkrete forslag til tiltak og 
installasjoner på det vi nå vil kalle 
Sætreskogparken. Dette omfatter en 
kraftig uttynning av lauvtre-
vegetasjonen, felling/frisering av enkelte 
trær for å skape siktkorridorer, 
anlegging av stier i området, bedre 
adkomsten – både fra den felles veien fra 
Parkveien og fra Kringsjåveien, anskaffe 
benker etc. – og fremfor alt: 
gjøre vanntårnet tilgjengelig som 
en utsiktsplattform via en 
utvendig vindeltrapp. Arbeidsgruppen 
etablerte tidlig kontakt med 
Oppegård kommune og det har 
allerede vært to befaringer på 
området. Kommunens representanter 
uttaler at Oppegård kommune ønsker 
å støtte gode tiltak i dette friområdet. 
De har også gitt arbeidsgruppen 
svært nyttige føringer og innspill. 

Per i dag ser fremdriftsplanen slik ut:
1. Det foreløpige prosjektutkastet 

presenteres for velstyret
2. Prosjektutkastet presenteres for 

naboene 
3. Prosjektutkastet presenteres på 

vellets årsmøte 2016
4. Det utarbeides forslag til søknader 

om finansiering (aktuelle 
finansieringskilder kan være: 
Gjensidigestiftelsen, Sparebank 1, 
DN, Spillemidler, Oppegård 
kommune – frister høsten 2016) 

5. Det innhentes kostnadsanslag for 
tiltakene

6. Utforming av finansieringssøknader 
som  kvalitetssikres med 
kommunen 

7. Deltakere til dugnad for å fjerne 
vegetasjon rekrutteres

8. Videre tiltak detaljplanlegges 

Bilde 3: Vanntårnet
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