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Historien om Sætreskogparken 
 

Historien til Oppegård vels eiendom, Sætreskogparken, starter den 27. mars 1917 – altså for 

100 år siden. Som det fremgår av avskriften fra skjøtet nedenfor, ble denne tomten unntatt fra 

salg da den øvrige utparselleringen skjedde i årene 1913 – 1918.  
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Kartet over gir en oversikt over parken og de nærmeste naboeiendommene, både med navnet 

på eiendommene og hvem som bodde der i 1917. Dette var før veiene hadde fått navn og 

husene nummer. Som man ser hadde hver eiendom et navn Som det fremgår av kartet var det 

også avsatt grunn til en vei fra nåværende Parkveien og opp til vellets eiendom "Sætreskog 

parken". 
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Den daværende eieren var Sætreskogen Vel. På den tiden fantes det nemlig to velforeninger i 

vårt lokalområde. Oppegård Vel ble etablert i 1908. Senere kom det altså en ny velforening. 

Ettersom årene gikk hadde det vært sonderinger om sammenslåing av de to vellene, men det 

ble det ikke noe av. Først etter frigjøringen i 1945 ble man enige om å slå de to 

velforeningene sammen. Man kan jo spørre seg om hvorfor man opprettholdt to 

interesseforeninger i så mange år, og hva var årsaken til at de kom sammen etter krigen? 

Trolig må vi lete i de sosiale strukturene på Oppegård for å ane en forklaring på skillet. 

”Selskabet Oppegaard Vel” (som var det opprinnelige navnet) var stiftet, og nok også 

dominert, av grunneierne i den ”etablerte” delen av området, i praksis på nedsiden av 

Oppegård stasjon. Velselskapet var trolig både et viktig virkemiddel for å realisere 

kommersielle mål, samtidig som det også utgjorde et sosialt møtested. ”Nybyggerne”, på sin 

side, besto av folk som for en stor del hadde kjøpt tomter av de opprinnelige grunneierne. 

Flere velforeninger i kommunen vedtok en henstillingen til kommunen, om å pålegge selgere 

av eiendommer å bygge veier før tomtene selges. Dette ble det ikke noe av. Dermed havnet 

”nybyggerne” i en vanskelig situasjon. Kommunen hadde ikke noe slikt ansvar, ei heller 

ressurser. Og når grunneierne heller ikke følte et slik ansvar, var følgen at ”nybyggerne” selv 

måtte bygge sine veier. Den felles oppgaven med å opparbeide lokale veier var også den 

viktigste oppgaven for Sætreskog Nybyggerforening. Siden de opprinnelige grunneierne 

hadde sin velforening, med sine prioriteringer, var det kanskje ikke så rart at man valgte å 

danne sin egen interesseforening.  

 Som kjent ble det aldri noe av tanken om å "oppføre et forsamlingslokale, eventuelt 

forbunnet med sangerhall e.l."  

Kampen om vann og kloakk og eget vannforsyningsanlegg 

Den dag i dag lever vi med et visst spenningsforhold mellom Oppegård og Kolbotn. For 

mange kan dette virke underlig og kanskje noe smålig, men det er viktig å huske de feidene de 

to kommunedelene har hatt når det gjelder fordeling av kommunens ressurser. Den saken som 

virkelig fikk bølgene til å gå høyt, var utbygging av vann og kloakk. Eller manglende 

utbygging, som var det man opplevde syd i kommunen. 

 

Kampen om kommunal vann- og kloakktilknytning 

I desember 1954 ble det avholdt et fellesmøte for vellene (Myrvoll, Nordre Greverud og 

Oppegård). Temaet var kloakkforholdene og den videre kloakkutbyggingen i denne delen av 

kommunen. Det ble vedtatt en resolusjon som deretter ble oversendt Oppegård kommune 

Dette resulterte senere i et lokalt møte mellom velstyret og representanter for kommunens 

vann- og kloakkomité. Der foreslo velstyret en lokal prioriteringsliste – som ble imøtekommet 

i brev av 29. januar 1954 fra kommuneingeniøren. 

 I februar 1955 avholdt Oppegård Vel et medlemsmøte hvor viseordfører Normann 

Sand var invitert til å orientere om bolig- og kloakkutbyggingen i kommunen. Østlandets Blad 

hadde et fyldig referat fra møtet og vi henter derfra: ”Viseordføreren innledet med å snakke 

om Hellerasten, idet han gjerne ville rette på den misforståelse som han trodde var utbredt 

blant befolkningen, nemlig at utbyggingen av Hellerasten var skjedd på bekostning av 

kommunens midler. De utbetalinger som er gjort er kun forskutteringer fra kommunens side, 

og beløpene er tilbakebetalt. Igangsettingen av dette byggeforetagende var absolutt nødvendig 

sa viseordføreren, da kommunen hadde plikt på seg til å legge forholdene slik til rette, at de 

som hadde giftet seg under krigen kunne få hus.” 

 Her bør det skytes inn at det var en kolossal husnød etter krigen. Det hevdes at i Oslo 

sto 70 000 personer på venteliste for å få bolig. Når Normann Sand, som representerte 

Arbeiderpartiet, hevdet at ”kommunen hadde plikt på seg”, er det rimelig å tenke seg at partiet 
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og politikerne hadde fått sterke signaler fra sentralt hold om å bidra til å skaffe husløse i Oslo 

nye hjem.  

 Det heter videre i ØBs referat: ” Fra medlemmenes side ble det etterlyst en skrivelse 

som skulle være sendt fra Vellene i den søndre del av bygda til formannskapet. Skrivelsen ble 

bragt til veie og opplest. Skrivelsen var sendt fra Nordre Greverud Vel, Myrvoll Vel og 

Oppegård Vel, og gjaldt utbyggingen av kloakknettet. Det ble fremholdt at distriktene i den 

søndre del av kommunen har et berettiget krav på å få sin del av de midler kommunen 

anvender, og at også den eldre del av innbyggerne burde få nyte godt av de sosiale goder som 

utbyggingen av kloakknettet betyr.” 

 Deretter referer ØB fra et innlegg Kristian Horgen holdt: ” Kr. Horgen uttalte at det 

aldri var vanskelig å få kommunen til å forskuttere midler når det gjaldt Hellerasten. Det ble 

jo hurtig ordnet med rutebil for dette distriktet, men dessverre var veien ikke tilfredsstillende. 

Men når det først var gitt konsesjon til rutebilen, måtte man ta konsekvensen av dette, og 

veien ble bygget om. Så enkelt er det for Hellerasten, men ikke for vår del av bygda. Veier 

som ikke er kjørbare, får bare ligge til det blir plass på budsjettet, sa han. På den annen side 

har vi sett at penger som er bevilget til arbeider hos oss, blir benyttet på Hellerasten. 

Bevilgningen til utbedring av Fylkesveien fra stenbroleggingen og sydover ble ganske enkelt 

brukt til forskuttering på Hellerasten, og det til tross for at denne del av Fylkesveien vel er den 

dårligste vei i hele Akershus. Den videre utbedring av Fylkesveien fra Oppegård stasjon og 

utover ble stoppet, og pengene anvendt til Hellerasten. Horgen tillot seg å spørre hvor 

herredsstyrerepresentantene fra distriktet var, som ikke fant grunn til å ivareta de interesser 

som de er satt til å passe på. Vi har et ordtak i Oppegård som heter: ”Den vakre bygda vår, 

som vi er så glad i». Vi skriver om dette nu og sier: ”Den vakre bygda vår, og Hellerasten som 

vi er så glad i”. 

 Som vi forstår var det sterke følelser i sving og en opplevelse av å bli forfordelt på 

bekostning av de nye boligfeltene lenger nord i kommunen. 

 

Gjersjøen som mulig drikkevannskilde og kloakkrenseanlegg nord i kommunen  

Velstyret besluttet i september 1957 å skrive til Oppegård kommune for å få en forklaring på 

at arbeidet med vann- og kloakkarbeidene tilsynelatende var innstilt på Oppegård. 

 På medlemsmøtet i desember 1957 var vann- og kloakkarbeidene i kommunen tema 

og nok en gang ble det en diskusjon. Iflg. vellets styreprotokoll ble det igjen reist spørsmål 

om hvorfor man opplevde at beboere / parselleier i Ormerudveien på Kolbotn og på 

Hellerasten fikk fordeler fremfor parselleiere på Oppegård. Det ble hevdet at Kolbotn fikk det 

meste av bevilgningene til kloakk. Dette var ikke kommunens representant enig i, står det i 

protokollen.  

 Etter hvert kom det nye krav fra Oppegård kommune, - helserådet stilte nye krav til 

rensing av avløpsvann fra industri (Odlo fabrikker), forretninger og private boliger. Det var i 

siste halvdel av 50-årene spørsmålet om restriksjoner i nedslagsområdet for Gjersjøen ble reist 

med full tyngde, og bakgrunnen var nye krav fra Helsedepartementet. I mange år ble 

problemet med rensing av avløpsvann løst ved at det ble ført fram til en rense- og septiktank 

på egen eiendom. Fra denne gikk det spredegrøfter ut i terrenget rundt. Dette var en brukbar 

løsning der det var rikelig jordsmonn, men i en “fjellkommune” som Oppegård medførte dette 

sig av avløpsvann langt utenfor eiendommen. Erfaringer viste at denne løsningen ikke kunne 

benyttes her. På sikt var Gjersjøen som drikkevannskilde truet. Resultatet ble utredningen 

“Gjersjø-skjønnet” i 1963. Flere byggelag, der arbeidet var i gang etter godkjente planer, ble 

rammet av de nye reglene. 

Oppegård kommune hadde i 1957 satt i gang sin kloakkrensestasjon ved Gjersjø-bru. Denne 

kunne betjene de nordre deler av kommunen fordi det var stort sett naturlig fall. Men syd for 

Solbråtan gikk det i bokstavelig forstand et vannskille, som gjorde at kloakkrensing måtte 



 

5 
 

foregå med eget anlegg. Noe man ikke fikk før Nordre Follo kloakkverk (ved nåværende 

Tusenfryd) ble satt i drift i 1972. På grunn av manglende kloakkløsning var det faktisk 

byggeforbud i vår del av kommunen fra midten av 50-tallet og helt frem til 1972. Det er i lys 

av denne situasjonen vi må se vellets sterke reaksjoner på den opplevde 

forskjellsbehandlingen innen kommunen. 

 I styreprotokollen for 26. desember 1960 vises det til en redegjørelse fra et møte 

mellom Myrvoll Vel, Nordre Greverud Vel og Oppegård Vel. Det heter i protokollen: ”Møtet 

omhandlet forholdet mellom de kommunale bevilgninger til Kolbotn vis á vis Oppegård syd”. 

Som man ser var det åpenbart flere enn Oppegård Vel som følte seg forfordelt når det gjaldt 

kommunens prioriteringer. 

 Generalforsamlingen i mars 1961 gjenvelger Paul Bjørlo som velformann. I sin 

takketale uttaler han iflg. protokollen fra møtet: ”…han nevnte så de store kommunale 

oppgavene i bygda hvor han kom inn på det lån på 5 mill. kroner som kommunen hadde fått 

innvilget. Halvannen av disse skulle gå til skoler og resten, 3 ½ til vann- og 

kloakkutbyggingen. Disse bevilgningene, konkluderte Bjørlo, er det et våkent velstyre må 

sørge for blir gjenstand for en rettferdig fordeling mellom Kolbotn og Oppegård syd”.  

 

Største velforening i kommunen 

På generalforsamlingen i mars 1955 opplyses det at Oppegård Vel hadde 204 medlemmer og 

dermed var den største velforeningen i kommunen. I foreningens område var det imidlertid 

500 husstander som alle burde være representert. Formann Paul Bjørlo henstilte til alle om å 

gå inn for å verve medlemmer. Men det store prosjektet som vellet nå tok fatt på, var endelig 

å skaffe området en mer tilfredsstillende vannforsyning. Samtidig ble tradisjonen med en 

Oppegård-dag instituert, som også ble preget av vannsituasjonen. 

 

Tørkesommeren 1955 

Utbyggingen av vann og kloakk i Oppegård var som vi forstår en meget lang prosess. I Eivind 

Barcas Oppegård kommunes historie leser vi at den startet allerede i 1922. Ulike planer ble 

diskutert og forkastet – dels av kommunene, dels av staten. I tillegg til den utilfredsstillende 

vannsituasjonen i kommunen, kom det flere tørkesommere som gjorde situasjonen ytterligere 

vanskelig. Sommeren 1955 var et av de verste tørkeår vi har hatt. Vannforholdene på 

Oppegård var vanligvis slette, men i slike tørkeår ble forholdene katastrofale. Tankbiler med 

vann var i virksomhet hele dagen for å fylle de tomme brønner.  

 Styret i Oppegård Vel, med Paul Bjørlo i spissen, inviterte Eivind Sværen og Ansteen 

Hokholt til sitt møte i august 1955. De to redegjorde for en plan om å bygge et vannreservoar 

på 50 kubikkmeter i Parken i Sætreskogen med pumpeanlegg fra Tussetjern. Styret besluttet å 

vurdere mulighetene nærmere, herunder å konferere med eieren av eiendommen Fjeld om 

tillatelse til å anlegge pumpehus på eiendommen. 

 Omtrent samtidig reagerte altså husmødrene på Oppegård, for det var i første rekke 

husmødrene som fikk føle hva det vil si å mangle vann. Oppegård Husmorlag innbød til 

massemøte for å drøfte situasjonen. Dette resulterte i en resolusjon til myndighetene med krav 

om øyeblikkelig bygging av et vannverk. Vi siterer resolusjonen som er gjengitt i Eivind 

Barcas "Oppegård kommunes historie":  

 

”Midlertidig vannforsyning fra Tussetjern bedre enn kommunal 40-års plan. 

Til Oppegård formannskap og herredsstyre. 

Oppegård Husmorlag arrangerte 22/8-55 åpent møte for å drøfte den fortvilte vannsituasjon i 

vårt distrikt. Uten å ta denne eksepsjonelle tørkesommeren i betraktning, har vi i alle år 

manglet vann. Husmødrene har i en generasjon båret vann, med derav utallige følger, så som: 

Åreknuter, brokk, underlivssykdommer og hjertefeil. Nå går annen og tredje generasjon 
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samme skjebne i møte etter den 40-års plan vi ble stillet i utsikt av vår viseordfører på 

Oppegård-dagen 25. juni d. å. Vi ser nybyggerstrøkene blir sikret vann, og vi skulle vel være 

like berettiget her i gammelbebyggelsen, som i en menneskealder har båret bygdens 

skattebyrder. Møtet besluttet derfor enstemmig å tilskrive myndighetene om at 

Tussetjernprosjektet snarest blir tatt i betraktning som en midlertidig redning for Greverud 

krets. Vi imøteser snarest et positivt svar.” 

 

Ideen om et lokalt vannverk 

Den 10. september 1955 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i vellet. Fremmøtet 

var meget godt, iflg. protokollen. Foranledningen var vellets planer om å få i stand et eget 

vannforsynningsanlegg for området. Velformann Paul Bjørlo pekte på den prekære 

vannsituasjonen og på de lange utsikter til et kommunalt vannverk. Han mente det var mulig å 

få i stand et enkelt vannanlegg som kunne avhjelpe den verste mangel. Han redegjorde for 

planen i store trekk og opplyste at anlegget var beregnet å koste kr 15 000 – under 

forutsetning av velvillig innsats på dugnad. Planen var å bygge et vanntårn på 50 

kubikkmeter, og anskaffe en pumpe med en kapasitet på 5 kubikkmeter vann pr. time.  

Anlegget skulle organiseres som et andelslag og hvor vellet skulle være ansvarlig for bygging 

og drift. Det kunne i tilfelle utvides senere.  

 På møtet ble det fra enkelte hevdet at mange hentet vann på Vellet og av den grunn 

ikke ville være interessert i anlegget. Anlegget på Vellet måtte på en eller annen måte gå inn i 

vannverket, ble det hevdet. Et annet moment som ble brakt opp, var ”at hovedtilførselen til 

Gjersjøen kommer fra Tussetjern og at det kunne komme innsigelser på dette grunnlag.” 

Kommunens representant, viseordfører Normann Sand, mente at dette ikke burde representere 

noe problem i og med at man benyttet eiendommen Fjelds vannrettigheter og at anlegget var 

ment å være provisorisk. Uansett burde de ulike grunneiere til Tussetjern forespørres.  

 Diskusjonen på møtet, som refereres i protokollen, tyder på at meningene om 

nytteverdien var delte og at flere fryktet kostnadene. Dessuten mente enkelte at 

kostnadsberegningene var for omtrentlige og at dugnadsinnsatsen var for optimistisk anslått. 

Hvordan ledningene skulle legges (i dagen eller frostfritt) var også tema for mange innlegg. 

Dessuten ble det reist spørsmål om andelslag var den best egnede organisasjonsformen. 

Diskusjonen gikk høyt og formannen måtte sette taletiden til 2 minutter. Men det var også 

mange som så betydningen av et slikt anlegg: ”Folk har hatt en viss skrekk for Oppegård på 

grunn av vannet”, som én hevdet. På denne tiden ble det som nevnt kjørt vann i tankbil og 

etterspørselen var så stor at ventetiden lå på 8 – 10 dager. Kjøring av vann fra det påtenkte 

anlegget ville bli atskillig billigere enn fra Kolbotn.  

 Viseordfører Normann Sand mente at kalkylene som foreløpig var fremlagt var vage 

og virket fantastisk rimelige. Han kunne tenke seg å foreslå å la styret få fullmakt til inntil 20 

prosent overskridelse. Det var rimelig med en henstilling om kommunal støtte, og den kunne 

søkes på andre premisser enn gratis strøm. Flere av innleggene pekte også på at kalkylen 

virket alt for lav. 

Enkelte var inne på tanken at saken burde utsettes. Det ble da besluttet å først stemme 

over en eventuell utsettelse. Ved voteringen ble spørsmålet om utsettelse forkastet med 40 

mot 8 stemmer. Etter ytterligere diskusjon, da særlig om organiseringen av vannverket, ble 

det ”med overveldende flertall vedtatt at vellet skulle stå for verket” – altså at det ikke skulle 

organiseres som et andelslag. Etter ytterligere diskusjon ble statuttene for 

vannforsyningsanlegget vedtatt.  

 Anlegget skulle være provisorisk og ha som formål, inntil kommunens vannverk var 

utbygget, å sørge for vannforsyning til abonnentene og å skaffe vann til brannslukking. 

Tappeledninger skulle legges til Parkveien og til Kringsjåveien. Abonnentene ble delt inn i 

følgende grupper: A) De som kan få direkte tilknytning til anlegget, B) De som kan få fylt 
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sine brønner med slanger fra tappeledningene og C) De øvrige som henter vann – enten selv 

eller ved tankbil. Avgiften varierte i forhold til de tre abonnentgruppene. Bare abonnenter har 

rett til vann. Oppegård Vels styre er anleggets styre og forestår drift og vedlikehold. Et 

begivenhetsrikt medlemsmøte ble iflg. protokollen avsluttet kl. 01.00. 

 

”Et av Norges største dugnadsarbeid” 

Man regnet med at anlegget skulle bli ferdig samme høst, altså i løpet av et par måneder. I dag 

vet vi at anlegget ble ferdig sommeren 1958, etter 3 års arbeid. 

 På styremøtet 26. september ble Johs. Engebretsen gitt ansvaret som byggeleder for 

vanntårnet og pumpehuset samt å anmelde byggeplanene til kommunen. Dette var åpenbart et 

godt valg, for han ble en av de viktige personene bak prosjektet. I oktober behandlet styret 

forslag til kontrakt med eieren av eiendommen Fjeld om vannforsyningsanlegg. Etter en del 

forhandlinger ble denne signert av partene. 

 Styret søkte E-verket om nødvendig strøm til pumpe på 8 – 10 hk. Samtidig tilbød 

man å stille arbeidskraft til disposisjon for mastene. Nødvendig plastledning med tilbehør ble 

bestilt. Den valgte pumpen var på 8,5 hk. ga en kapasitet på 13 kubikkmeter vann i timen. 

 Etter hvert kom dugnadsarbeidet i gang og disse ble lagt til tirsdager, torsdager og 

lørdager. Byggmester Gunnar Arnesen sørget for gratis utlån av blandemaskin. I tillegg søkte 

man økonomisk støtte fra Norges Brannkasse og Assuransekomiteen. Fra førstnevnte ble man 

forespeilet et bidrag på kr 5000 når anlegget var ferdig og godkjent. 

 Den 29. september 1956 var det igjen ekstraordinær generalforsamling i vellet. En av 

sakene var arbeidet med vannforsyningsanlegget. Velformannen redegjorde for arbeidet som 

var utført, men påpekte samtidig at ”det var alt for mange som ikke hadde gjort sin innsats 

med dugnad på anlegget.” Det bør her minnes om at de fleste hadde sine egne tomter og veier 

å stri med, i tillegg til den felles dugnaden. På møtet ble det også fremlagt forslag til 

oppdimensjonering av anlegget. De nye planer gikk ut på å øke pumpekapasiteten og utvide 

vanntårnet til 80 kubikkmeter. Dette fikk allmenn tilslutning.  

 Etter at dugnadsarbeidet på vannverket hadde hatt en ”vinterpause”, ble det 

gjenopptatt den 4. mai 1957. Styret 

besluttet å purre både de som ikke 

hadde innbetalt abonnementsavgift og 

de som ikke hadde utført 

dugnadsarbeid på anlegget. 

Et bevis på det store engasjementet og 

arbeidet fra flere nøkkelpersoner, er 

følgende. styrereferat som innledes 

med: ”Styremøte i en pause i arbeidet 

på vannforsyningsanlegget 19. juni 

1958.” For å holde dugnadsgjengen i 

gang var det viktig med kaffe. 

Husmorlaget ble spurt om de kunne 

bistå med kaffekoking.  

 

Fotoet over viser natt- og matpause under støpinga. Vi gjenkjenner Mary Bjørlo t.h. og fru 

Eriksen t.v. Gutten innerst på bordet - med kort hår må være Bjørn Eriksen. Til høyre ved 

bordet sitter Arvid Bakke og Olaf Tolpinrud. Støpebas Johs.Engebretsen var meget bister og 

bøs for disse pausene, for det var viktig at støpinga  måtte gå i ett uten stans, men mat må`n jo 

ha. 
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Under redegjørelsen for arbeidet med vannforsyningsanlegget på medlemsmøtet i september, 

kom formannen med ”en kraftig henstilling om å gjøre en innsats for å få det ferdig i høst. Det 

ble også reist spørsmål om ”vellet kunne stille midler til disposisjon for å få anlegget ferdig”. 

Formannen svarte da at ”det ikke kunne bli snakk om å fullføre arbeidet med betalte 

arbeidere. Det var nylig sendt løpesedler til alle om å møte frem til dugnadsarbeidet”. På 

samme møte ble det valgt et økonomiutvalg på tre personer for anlegget. 

 

Fotoet over viser noen fra dugnadsgjengen. 1: Armand Eriksen 2: Erling Brekke 3: Arne 

Hylen 4: Ansteen Hokholt 5: Eivind Sværen 6: Paul Bjørlo 7: Øyvind Bjørlo 8: Paul Bjørlo        

9: Thorstein Myrvang 10: Jan Linnerud 11: Jens Hagen 12: Tor Hokholt 13: Thorolf Nyqvist 

14: Ingar Sundet. 

 

En av hovedstadsavisene karakteriserte prosjektet som et av Norges største dugnadsarbeid. 

Men det er nok riktig her å peke på at det nok var noen få som tok de tyngste takene. 

Østlandets hadde den 13. mai 1959 en artikkel under tittelen ”Det trengs et skippertak på 

Oppegård”. Her kan vi bl.a. lese følgende: Det er 107 stykker som har meldt seg til dugnad 

for å skaffe Oppegård vann. Av disse er det ca. halvparten som har vært med på dugnaden 

hittil. Og bare en liten del av disse igjen har utført den tiden som en regner med hver enkelt 

må ha, ca. 80 – 100 timer. Selvfølgelig er det noen som har utført et imponerende 

dugnadsarbeid der de har kommet opp i 400 – 500 timer. Dette er jo en strålende innsats, men 
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disse alene kan ikke klare å arbeide for resten av de som enda ikke har møtt opp til arbeid. Det 

er jo heller ikke riktig at noen skal arbeide for at andre bare skal komme og koble på vannet 

når den tiden kommer.” Årsaken til at mange nok hadde problemer med å engasjere seg for 

fullt var ulike. Mange hadde evig nok med arbeidet med sin egen tomt og tilhørende vei. 

Samtidig gjorde nok en utmattelse seg gjeldende; man så ikke enden på kampen for å få 

kommunal vann- og kloakktilknytning. Men når vi vet at jobben med å anlegge 

ledningstrasseene nok var den mest krevende jobben, er det bare å bøye seg i støvet for dem 

som tok de tyngste og fleste takene. 

Vannet ble som 

nevnt tatt fra 

Tussetjern, og 

inntaket lå på 

grunn som tilhørte 

eiendommen 

Fjeld. En 2 ½ 

toms plastledning 

ble ført 25 meter 

ut i vannet, med 

bunnventilen ca. 2 

meter fra bunnen 

og 3 meter under 

vannflaten. 

Pumpehuset ble 

støpt i betong så 

nær vannet som 

mulig, og var 

plassert nesten 

helt under 

terrenget. Pumpen 

kunne levere 220 

liter vann pr. 

minutt i en høyde 

av 81 meter, og 

var utstyrt med 

nødvendig 

apparatur for start 

og stopp. Pumpen 

var direkte 

tilkoblet en 

elektrisk motor på 

8 ½ hk. Fra 

pumpehuset førte 

en 2’’ plastikkledning i jordgrøft, ca. 100 meter frem til Tussetjernåsen, og videre opp den 

nesten loddrette åsside frem til Kringsjåveien, over denne og videre i noe slakkere terreng opp 

til det høyeste punkt i terrenget, som befinner seg på vellets 6 måls store tomt, også kalt 

”Parken”. Her ble vanntårnet bygget, på høyde 150 meter over havet.  

Borebas Thorstein Myrvang i aksjon (foto: Arvid Haugbro) 
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Arbeidet med utsprengning av grøften var det som tok den lengste tiden. Den var ca. 400 m 

lang, hvorav 300 meter var bare fjell. Arbeidet med grøften i den nesten loddrette 

Tussetjernåsen var litt av et problem. I Kringsjåveien ble anbrakt en hydrant for brannvesenet, 

og montert T-rør for uttak til bebyggelsen langs veien. Fra Kringsjåveien og videre opp til 

vanntårnet ble det lagt plastledning med en dimensjon på 4’’. Vanntårnet står på en sokkel, og 

er støpt i armert betong med 20 cm tykke vegger. Høyden er 6 ½ meter, og diameteren er 6 

meter. Støpningen ble utført uten avbrytelser, og var ferdig etter 26 timers kontinuerlig arbeid. 

60 mann var med på den delen av dugnaden, og arbeidet ble utført på skift à 8 timer. Man 

hadde fått låne maskinelt utstyr, så som betongblander, elektrisk heis og vibrator.  

Valget av leder for dette arbeidet falt på Johannes (Johs) Engebretsen, til daglig ansatt i 

entreprenørfrrmaet AS Fagbygg, Oslo. 

I dag kan alle fortsatt se selve vanntårnet, som godt kan betraktes som et dugnadsminnesmerke. Men det som var en vel så 
krevende jobb var å sprenge ut grøftene til vannledningene, både til og fra vanntårnet. På bildet ser vi Einar Mysen og 
Jens Hagen. (foto: Arvid Haugbro) 
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Alt nødvendig utstyr kom på plass; armeringsjern, forskalingsmaterialer, betongblander, 

heisespill, trille løyper, trillebårer, osv. I tillegg var store mengder sand, sement og vann lagret 

i en stikkvei som førte opp mot anleggsstedet fra nåværende Parkveien. Støpingen måtte som 

nevnt foregå sammenhengende og de forskjellige støpe lagene ble satt sammen av 

byggelederen. Betongen ble fylt i trillebårer og kjørt fram til heisespill og deretter løftet opp 

til kanten av forskalingen. Derfra ble betongen trillet ut og til slutt vibrert til en homogen 

masse. I løpet av en helg var vannbassenget blitt en virkelighet. Da vannverket sto ferdig var 

det lagt ned 10.000 timer som dugnadsarbeid. I ettertid kan man bare undre seg over den 

innsatsviljen som ble utvist. 

 

På fotoet over er et nytt trillebårlass med betong på vei opp fra Parkveien. På fotoet ser vi 

Haldor Brekke t.v. (med bar overkropp). Han som styrer trillebåren er baker Bjørlo. Mannen 

t.h. og den lille gutten er vi usikre på hvem er. (foto: Knut Thorsteinsen). 
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Støpningen av selve vanntårnet ble utført uten avbrytelser, og var ferdig etter 26 timers 

kontinuerlig arbeid. 60 mann var med på den delen av dugnaden, og arbeidet ble utført på 

skift à 8 timer. (foto: Knut Thorsteinsen/Arvid Haugbro). 

 

Vanntårnet rommet som nevnt 200 000 liter og anleggets kapasitet var 300 000 liter pr. døgn. 

Dette tilsvarte 200 liter i døgnet pr. person i vellets distrikt. Anslaget gikk ut på at anlegget 

ville komme på 40 000 kroner.  

 Velformann Bjørlo foreslo i styremøtet 1. juni 1959 at den offisielle åpningen av 

vannverket skulle finne sted lørdag 27. juni 1959 ”i tillit til at stedets lokalbefolkning vil gå 

helhjertet inn for dugnad i tiden frem til åpningsdagen”. Festen i forbindelse med åpningen ga 

et overskudd på kr 232,-. 

 Prisene for vannverkstjenestene ble fastsatt til kr 10,- per fylling av brønn for 

slangeutlegg inntil 100 meter og kr 12,- for slangeutlegg på 100 – 200 meter. Fylling av 
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tankbil ble satt til kr 2,- (kjøring og øvrige omkostninger betales av mottaker). De som hadde 

direkte tilknytning til ledningsnettet skulle betale et depositum på kr 500,-, med fradrag av 

eventuelle dugnadstimer og tidligere innbetalt abonnentsavgift.  

 Velformann Bjørlo hadde, i samråd med grunneierne Dalen og Berdal, fått disses 

tillatelse til å stenge ”Glassgrunna” (nord- og vestsiden av Tussetjern) for bading for å 

forhindre forurensing av drikkevannet. 

 På medlemsmøtet i oktober 1959 ble det opplyst at det siden åpningen av 

vannforsyningsanlegget var det levert henimot 15 mill. liter vann. 300 brønnfyllinger var 

foretatt i 104 brønner samt 1500 tankbilfyllinger. Alt i løpet av 4 driftsmåneder. Den 

nærmeste oppgaven nå var å sørge for at vannverket ble frostfritt innen vinteren. Dette måtte 

også gjøres på dugnad. 

 I februar 1960 hadde 60 hus fast tilknytning til vannforsyningsanlegget. På 

generalforsamlingen i mars 1960 ble Paul Bjørlo gjenvalgt som velformann. Etter at han 

hadde takket for tilliten, ble han selv takket for ”hans ukuelige optimisme og for den 

enestående innsats han hadde ydet og stadig ydet for Oppegård, vellet og Vannverket”.   

 Oppegård kommune ytet økonomisk støtte til driften av vannforsyningsanlegget. 

Utover i 1964 fikk styret kjennskap til at denne støtten var foreslått redusert. For å avverge 

dette inviterte styret representanter fra kommunen til en orientering. Fra kommunen møtte 

kommuneingeniør Dancke, ingeniør Arneberg og Paul Bjørlo. Sistnevnte som formann i 

kommunens teknisk utvalg. Styret la frem regnskap for vannforsyningsanlegget. Hensikten 

var å vise at vellet trengte det kommunale tilskuddet for å klare driften. I protokollen fra møtet 

kan vi lese: ”Etter de uttalelser som falt fra de innbudte, hørtes det ut til at de var enige i vårt 

syn. Ing. Arneberg sa at han ikke var klar over hvordan det virkelig sto til med driften av vårt 

vannverk. Han trodde inntekten var større enn den virkelig er.” 

 I dag kan man se restene av pumpehuset ved Tussetjern, i den lille bukten nord for 

badebrygga. Selve vanntårnet står der fortsatt – som et synlig minnesmerke over en enorm 

dugnadsinnsats.  

En av de drivende kreftene bak byggingen av vellets vannforsyningsanlegg var vellets 

styreformann og senere æresmedlem, Paul Bjørlo. Her fra åpningen av anlegget lørdag 27. 

juni 1959. På fotoet t.h. ser vi at det både var hornmusikk og flagg. (foto: Arvid Haugbro) 
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Kommunen overtar 

Den 30. januar 1968 sendte teknisk sjef, Arne Arneberg, i Oppegård kommune brev til 

Oppegård Vel med tittelen: VANNFORSYNINGEN I OPPEGÅRD SYD. I brevet pekes det 

på at det nå pågår utførelsen av hovedledningen mellom Myrvold og Oppegård syd. Etter 

avtalen skal anlegget være driftsklart innen 1/6-1968. Man regner derfor med at Oppegård 

Vannverk også kan overta vannforsyningen i Oppegård syd fra samme tidspunkt, altså l. juni 

1968. Teknisk utvalg ønsket med å ta opp forhandlinger med Oppegård Vel om overtagelse av 

vellets vannverk meget snart. Teknisk etat inviterte til en forhåndskonferanse med formannen 

og eventuelt kasserer "for å gjennomgå de spørsmål som kan bli reist i denne anledning." 

Kommunen ønsket lagt fram abonnentlister og en oversikt over inntekter og utgifter i 

forbindelse med Oppegård Vels drift av det nåværende anlegg. 

 

Den 2. april var det forhandlingsmøte på teknisk sjefs kontor i Samfundshuset. Fra Oppegård 

Vel deltok velformann Knut Tronrud, Erik Thommassen, Egil Kristiansen, Harald 

Marthinsen, Arvid Haugbro og Arnold Fossum 

Fra teknisk utvalg forhandlingsutvalg deltok Birger Jonassen, Paul Bjørlo, John Foss 

Lars Vatne~ sekretær. Fra teknisk etat: Arne Arneberg, Odd Mellum, kommuneingeniør 

 

Partene ble enige om følgende grunnlag for forhandlingene: 

1. Driften av Oppegård Vels vannverk overtas av Oppegård kommune fra 1. november 

1968. 

2. Oppegård Vels abonnementsregister overleveres til Oppegård kommune i god tid før 

overtakelse. 

3. Bruksrettigheter til Vellets anlegg følger overtakelsen og kan benyttes av Oppegård 

kommune i den tid og den utstrekning kommunen finner det hensiktsmessig. 

4. Oppegård Vel forplikter seg til å overlate vannforsyningen til sine abonnenter og 

rettigheter til anlegget til Oppegård kommune uten hefte av noen art. 

5. Oppegård kommune overtar vannforsyningen til abonnentene ved Oppegård Vells 

vannverk fra 1/11-68 og disse får samme rettigheter og plikter som abonnentene 

forøvrig ved kommunens vannverk. Oppegård Vel er innforstått med at avtaler 

mellom Vellet og abonnentene om spesielle leveringsbetingelser er kommunen 

uvedkommende. 

6. Oppegård Vel har ingen plikt til vedlikehold av de overdratte anlegg. Oppegård 

kommune sørger selv for vedlikehold av anleggene så langt som dette finnes ønskelig 

og nødvendig for driften. Utover dette har ikke kommunen noen vedlikeholdsplikt og 

heller ikke plikt til å fjerne bassenget når det ikke lenger trenges i kommunens 

vannforsyning. 

7. Øvrige deler av Vellets vannverk, slik som pumper, pumpeledning, inntaksledning og 

kraftledning overtas av kommunen til eiendom og har rett til å fjerne disse hvis 

kommunen ønsker det eller anser det nødvendig. 

Partene forsøkte så å komme frem til et beløp som kompensasjon til Oppegård Vel for 

overdragelse av vannverket. Det kom frem at det måtte legges vekt på den innsats som vellet 

har gjort gjennom mange år og at kommunen nå overtar en "ferdig" abonnementsmasse. 

Etter drøftelse mellom partene ble det enighet om å anbefale at Oppegård kommune betaler til 

Oppegård Vel kr 44 000 for overtagelse av Vellets vannverk. 
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Vanntårnet som speiderhus? 

Etter at det lokale vannverket 

ble nedlagt, ble vanntårnet 

fortsatt stående. Hva kunne man 

bruke det til?  

Som det fremgår av brevet t.v. 

lanserte Speiderforeningen 

ideen om å gjøre vanntårnet om 

til et speiderhus.  

Vi har ingen tilgjengelig 

dokumentasjon på hva som 

skjedde med denne ideen og 

søknaden til Bygningsrådet, 

men noe speiderhus ble det ikke  

 

 

 

Fellesantenne for TV? 

På 70-tallet var det stor interesse for å kunne motta svenske TV-programmer. Mange initiativ 

ble tatt, særlig med sikte på fellesantenneanlegg som kunne ta inn NRK og svensk TV1 og 

TV2. På vårparten 1975 syntes klart at kommunen ikke ville makte å gjennomføre sine planer 

om et fellesantenneanlegg med hovedantenne på Stangåsen. Med den interesse som rådet 

blant oppsitterne på Oppegård for et fellesantenneanlegg fant Oppegård Vel grunnlag for å 

forsøke å danne et antennelag blant oppsitterne på stedet. Oppegård Vels antennelag ble 

dannet på forsommeren. I tillegg ble det etablert samarbeid med de andre velforeningene i den 

søndre del av kommunen.  

 Antennelaget tenkte at det gamle vanntårnet kunne være aktuelt for en fellesantenne. 

Vellet var i kontakt med ulike utbyggere. Blant annet hadde Follo Antenneservice AS påtatt 

seg å bygge ut det meste av det gjenstående på Oppegård i løpet av 1981. Dette gikk ikke etter 

planen og det ble uttrykt sterk frustrasjon fra antennelagets side. Den endelige fullføringen av 

prosjektet skjedde i 1984. 

 

 



 

16 
 

Basestasjon for mobiltelefon 

I 2003 fikk vellet en henvendelse fra Telenor Mobil, 

som ønsket å leie plass på vanntårnet for en 

basestasjon for mobiltelefoni. Dette ble en realitet og 

leieavtale ble inngått. Den årlige leieinntekten har 

vært viktig for vellets økonomi siden da. I dag har 

Telenor to antenner på vanntårnet.  

 

Friområdet Sætreskogparken 

På 1970-tallet ble vellets eiendom Sætreskogparken 

regulert som friområde. Grunnlaget var en 

reguleringsplan for Oppegård Syd, Øst for jernbanen 

og en tilsvarende Oppegård Syd, Vest for jernbanen. 

Oppegård kommune forholder seg fortsatt til denne 

planen bortsett fra når det gjelder senere vedtatte 

byggebestemmelser m. v. 

 

 

 

 

 

Sætreskogparken 100 år etter 
Tilgjengeligheten til parken har over år blitt dårligere. Fra Kringsjåveien har det nærmest vært 

umulig å komme opp uten «å gå på alle fire.» Etter byggingen av husene nord for parken har 

adkomsten fra Parkveien fremstått som en privat avkjørsel og Vellets forsøk på å skilte denne 

adkomsten til parken er blitt fjernet. Dette til tross for at utbygger måtte få vellets tillatelse til 

å bygge adkomstvei på fellesadkomsten til eiendommene. Mange har derfor vegret seg for å 

gå denne veien opp til parken. Realiteten gjennom mange år har derfor vært at det stort sett 

har vært de nærmeste naboene som har hatt glede av parken - som lekeareal for barna og som 

et lettvint sted å bli kvitt hageavfall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slik så det meste av terrenget ut i 2015. Det besto av mest furutrær og svært mye krattskog. Tilgjengeligheten til 
området var svært begrenset. Eneste adkomst var gangveien opp fra Parkveien.  
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Styret i Oppegård Vel tok høsten 2015 initiativ til en synliggjøring av verdiene knyttet til 

vellets eiendom 44/212 den såkalte vanntårntomten. Med formuleringen "tomtens verdi” 

siktes det til den sosiale og miljømessige verdi som den representerer for lokalområdet. 

Velstyret ga en prosjektgruppe i oppdrag å utrede mulighetene for en oppgradering av tomten, 

slik at den bl.a. blir mer tilgjengelig. Gruppen besto av Per Næss, Bjørn Erik Gamborg og 

Ragnar Dahl.  

 

Prosjektgruppen ønsket å engasjere en landskapsarkitekt for å få frem ideer til hvordan 

området og vanntårnet kunne utnyttes. Verliin Landskapsarkitektur ble anbefalt og Peter 

Verliin foretok befaring på tomten og utarbeidet et foreløpig utkast til plan. Denne ble 

presentert for prosjektgruppen den 14. august. Den 17. august hadde gruppen en befaring på 

tomten for å vurdere de foreløpige innspillene i lys av den konkrete topografien.  

Senere på høsten hadde representant for prosjektgruppen to befaringer med representanter for 

Oppegård kommune (UTE). Her ble bl.a. mulighetene for en adkomst fra syd diskutert samt at 

det bør vurderes å ha et gjerde på toppen av fjellskjeringen i Kringsjåveien. For øvrig mente 

alle at terrenget bør være uten gjerde mot naboene bortsett fra den avskjerming den enkelte 

beboer ønsker. Representantene fra UTE ga for øvrig utrykk for at de oppfattet forslaget som 

et flott tiltak! 

 

Kontakt med lokalbefolkningen 

I desember 2015 ble lokalbefolkningen informert via Oppegård Vels kontaktorgan 

"VELLET" (som ble distribuert til alle husstander i lokalområdet) om vellets planer for 

Sætreskogparken.  

 

Med utgangspunkt i de foreløpige planene for parken inviterte prosjektgruppen de nærmeste 

naboene til parken til et orienteringsmøte på Grendehuset i april 2016. Synspunkter og 

innspill fra dette møtet ble tatt med i prosjektgruppens videre arbeid. En av naboene ble også 

invitert til å være med i prosjektgruppen. Kontakten med naboene ble videreført via møter, 

individuelle befaringer og info via e-post.  

Peter Verliin foretok befaring og utarbeidet et foreløpig utkast til plan. 
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I mars 2015 ble prosjektet presentert på vellets årsmøte. Oppdatering om fremdriften ble også 

gitt på vellets årsmøte i 2016. 

 

Befaring sammen med UTE 

Den 20. juni 2016 hadde prosjektgruppen befaring sammen med kommunens 

landskapsarkitekt (i seksjon UTE). Man gikk da igjennom prinsippene for 

vegetasjonsbevaring og felling. Som utgangspunkt konkluderte man med å la furu stå, men å 

tynne eventuelt i grupper slik at de beste eksemplarer kommer frem. Anbefalingene videre var 

at det er viktig å bevare små-furu til neste generasjon. Einer kan tas ned, men noen bør 

beholdes for å opprettholde mellomsjiktet i skogen slik at det ikke blir så mye innsyn/utsyn til 

nabohager. Videre kan man felle løvtrær for å rydde opp hvor det trengs. Det er bedre å ta for 

lite i første omgang for så å se om det er mer behov. Eventuell beskjæring av trær må gjøres 

av kyndige folk. 

 

Befaring på toppen av vanntårnet 

Høsten 2016 hadde prosjektgruppen en befaring på toppen av vanntårnet. Vi gikk opp via en 

stige på nordsiden av tårnet. Her er vanntårnet 6,55 meter høyt – målt fra bakken og opp til 

øvre kant av tårnet. Diameteren på toppen av tårnet er 7,4 meter. Jernrekkverket rundt kanten 

er støpt ned i ytterkant av dekket og det virket meget stabilt. Det var ingen synlige skader 

utover overflaterust. Høyden på rekkverket er 84 cm. Dekket på toppen virket også ganske 

helt. Det var litt forvitring og litt mose på overflaten, som ble skrapt av og feiet vekk. Den 

delen av toppdekket som stikker ut over tårnveggen er 12 – 13 cm tykt og det stikker 20 cm ut 

fra selve tårnkroppen. Det er rimelig å anta at selve toppdekket er tykkere 

I en sirkel litt innenfor rekkverket stikker det opp 5 bøyde rør. Det kan virke som dette har 

vært lufterør. Avstanden mellom rørene varierer mellom 3,4 og 3,1 meter. Utsikten, særlig 

mot syd og syd/øst, fra toppen av tårnet er flott. Herfra kan man også lettere vurdere den 

vegetasjonen som eventuelt bør friseres eller fjernes, samtidig bevare trær som bidrar til å 

skjerme innsyn til naboer. 

 

Søknad om finansiering 

Oppegård Vel hadde naturligvis ikke økonomi til å gjennomføre planene for 

Sætreskogparken. Det var derfor klart at man måtte søke om midler fra eksterne kilder. De 

som pekte seg ut var Sparebankstiftelsen DNB, Gjensidigestiftelsen og Oppegård kommune. 

Prosjektgruppen startet tidlig med å anslå kostnadene for prosjektet og å forberede søknader. 

Søknadsfristene var 1. og 15. september. Prosjektgruppen utførte beregningene etter beste 

skjønn. Totalsummen endte på kr 965 000. Vellet hadde allerede selv dekket 

landskapsarkitektens kostnader på kr 35 000. Det ble søkt om kr 100 000 fra kommunens 

"Tilskudd til næmiljøtiltak" samt likelydende søknader til de to stiftelsene på kr 865 000. 
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I desember mottok Oppegård Vel den hyggelige beskjeden om at vellet ville få kr 600 000 fra 

Sparebankstiftelsen DNB og kr 75 000 fra Oppegård kommune i støtte til prosjektet. En 

fantastisk julegave!  

 

Lokalavisen Østlandets Blad mente at dette var interessant og lagde en fin artikkel om dette 

med tittelen "Etter 100 år blir Sætreskogparken realitet" 

 

Den 13. desember 2016 inviterte DNB-filialen på Ski alle i Follo som hadde blitt tildelt 

midler, til høytidelig overrekkelse av hver sin "sjekk". Her var også Oppegård Avis tilstede og 

tok bilde og intervjuet de glade mottakerne. 

 

Valg av samarbeidspartner 

Prosjektgruppen utarbeidet en prosjektbeskrivelse som kunne benyttes som grunnlag for 

innhenting av anbud fra anleggsgartner/entreprenør. Fire potensielle leverandører ble 

kontaktet med sikte på å velge én som kunne påta seg hele prosjektet innen rimelig tid. Valget 

falt på Steinar Gjersrud & Co AS som ønsket å levere tilbud i januar 2017, i samarbeide med 

en av de øvrige som var kontaktet - Reiersen Entreprenør AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragnar Dahl og Per Næss mottok den hyggelige gaven fra Sparebankstiftelsen DNB på vegne av Oppegård Vel. Foto Jan 
Erik Range 
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Adkomst fra Kringsjåveien 

Til nå har adkomsten til området vært fra veien som går opp fra Parkveien. For å kunne ha en 

gjennomgående sti fra nord til sør, 

var det nødvendig å etablere en 

adkomst fra Kringsjåveien (foto 

slik det var t.v.).  

Det ble også besluttet at alt 

anleggsarbeid syd for vanntårnet 

skulle skje fra denne nye 

adkomsten. Denne måtte utformes 

i en U slik at stigningen gjorde det 

mulig å komme opp med 

barnevogn og rullestol. Arbeidet 

med dette startet i mai 2017.   
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Steinsetting av ny adkomst og amfi med grillplass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svein Johnes var i mange år styremedlem i Oppegård Vel. Siden han var rullestolbruker, var det 
naturlig å be han om å teste fremkommeligheten ved den nye adkomsten. Det gikk meget bra. 
Dessverre døde Svein kort tid etter. 

Adkomsten fra Kringsjåveien ble steinsatt med smågatestein. På bildet f. v. de to fra Steinar Gjersrud 
& Co AS – Erik Gjersrud og Stian Krönig, sammen med Per Næss fra vellets prosjektgruppe. 
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Ved enden av den steinsatte adkomsten fra Kringsjåveien er det bygget et lite amfi med 

grillplass. Fra grillplassen opp til det gamle vanntårnet og adkomsten fra Parkveien, er det 

anlagt en hovedsti. 
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Hovedsti gjennom parken  

 

Langs hovedstien er det lagt rør med tanke på en 

montering av lys på et senere tidspunkt. Den 

grusede plassen til venstre i bildet over, er ferdig 

opparbeidet grunn for en mindre lekeplass. 

 

På det gamle vanntårnet vil det bli laget en 

klatrevegg for småbarn. 

 

Fra klatreveggen og ned til grillplassen er det 

anlagt en smalere sti som løper øst for hovedstien. 
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Ved begge adkomstene til Sætreskogparken er det satt opp informasjonsskilt med kart over 

parken og en oversikt over tilblivelsen av den nye parken. På infoskiltet er det også en 

illustrasjon av vellets visjon om å gjøre det mulig å komme opp på toppen av vanntårnet via 

en spiraltrapp. På toppen ønsker man å lage et overbygg med sittebenk. 
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Første byggetrinn er ferdig 

Den 11. september 2017 barna i de to lokale barnehagene invitert til en milepelmarkering for 

fullført første byggetrinn av Sætreskogparken I et pøsende regnvær ble det grillet pølser til 

120 barn og 20 voksne.   

Grillmestere var Per Næss og 

Bjørn Erik Gamborg fra 

prosjektgruppen. Ellen H. 

Hansen Næss og Haldis 

Kirkeleit-Dahl hjalp til slik at 

pølsene fikk lompe rundt seg. 

Barna stilte opp i ordnet rekke 

for utdeling av godsakene. 

 

 

 

 

 

 

 

Østlandets Blad skriver fra arrangementet: "Oppegård Vel hadde invitert 120 barn fra 

Sætreskogen barnehage og Slåbråten barnehage for å markere at Sætreskogparken står klar til 

bruk. Regnet plasket og vinden ulte, men grillene varmet og ungene hvinte. Her er brede stier 

å ta seg frem på og knauser, stubber og mosedotter å klatre, hoppe og rulle på.  

Pedagogisk leder, Ragnhild Finstad Eikås, forsikrer at de kommer til å bruke parken mye som 

utfartssted. 

– Dette har blitt et flott område for turene våre. Noe ganske annet enn hvordan det var før 

vellet opparbeidet parken, sier hun." 

Foto Vivi Rian, Østlandets Blad 



 

26 
 

Byggetrinn 2: Paviljong/leskur og kravlepyramide 

Tilskuddet på kr 75 000 fra Oppegård kommune i desember 2017 satte oss i stand til å 

anskaffe en "kravlepyramide" for mindre barn på den allerede anlagte lekeplassen samt 

bygging av paviljong/leskur ved grillplassen. 

 

Kravlepyramiden 

Det var viktig for Oppegård Vel å sikre at lekeapparater er i tråd med gjeldende forskrifter. 

Etter en vurdering ble leverandøren Lek & Sikkerhet valgt. Monteringen ble foretatt på 

dugnad. Deretter kunne barna ta i bruk et utfordrende og morsomt lekeapparat. 
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Paviljong/leskur 

Ideen til paviljongen var en konstruksjon som arkitekt Egil Haugstad hadde utviklet. Denne 

ble stilt gratis til disposisjon for Oppegård Vel. Neste spørsmål ble: hvor skal vi skaffe egnede 

materialer og hvordan skal vi få den bygget. Da ble vi kjent med at Bastøy Fengsel har et 

sagbruk og snekkerverksted som påtar seg oppdrag. Vi kontaktet dem og fikk en pris som 

omfattet saging og høvling av materialer fra skogen på Bastøy. Paviljongen kunne deretter 

prøveoppsettes hos dem av innsatte og ansatte, slik at vi kunne godkjenne løsningen. Deretter 

kunne den demonteres og fraktes til Sætreskogparken og settes opp av innsatte og ansatte.  

 

Det at prosjektet kunne realiseres som et samarbeid mellom Oppegård Vel og 

Kriminalomsorgen, opplevde vi som veldig hyggelig. Vi inviterte derfor lokalmedia til 

oppsettingen. Dette resulterte i en reportasje i Østlandets Blad 12. september: 

Fra Bastøy fengsel til Sætreskogparken for 

å lage leskur  

 

SAMARBEID: Innsatte og ansatte ved Bastøy fengsel har bygd leskur for Oppegård vel i 

Sætreskogparken. Fra venstre: Per Næss (Oppegård Vel), Thomas, Ragnar Dahl (Oppegård 

vel), Adrian, Kim Thomas, Leif Tronrud og Bjørn Erik Gramborg-Nielsen  
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Journalist Vivi Rian fra Østlandets Blad intervjuer noen av de som var med å lede arbeidet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bord/benker bekostet av Oppegård Vel 

Ved lekeplassen og i den nye paviljongen var det behov for bord/benker når barnehagebarna 

og de ansatte der skal besøke parken på sine ukentlige turdager. Dette ønsket Oppegård Vel å 

bidra til. 

 

 

 

Dermed har barna fra de lokale barnehagene en lun plass å sitte når høstregnet setter inn og de allikevel 
begir seg på tur. 
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I august 2018 ble det utarbeidet søknader om støtte til å rehabilitere selve vanntårnet. 

Søknader om midler ble sendt til Oppegård kommune, Sparebankstiftelsen DNB og til 

Gjensidigestiftelsen. I desember ble det klart at Oppegård kommune støtter denne 

rehabiliteringen med kr 75 000. Det vil si at vellet har mottatt i alt kr 225 000 til 

Sætreskogparken fra kommunen.  

Omtrent samtidig fikk vi den gledelige beskjeden fra Sparebankstiftelsen DNB om at vi i år 

blir tildelt kr 541 500 til vanntårnet. Den samme stiftelsen har tidligere tildelt kr 600 000 til 

Sætreskogparken. Denne fantastiske støtten betyr at årets tildelinger, sammen med bidrag fra 

Oppegård Vel, vil sette oss i stand til å sette kronen på verket for Sætreskogparken ved at vi 

kan rehabilitere og bevare dette historiske dugnadsmonumentet og gjøre toppen av tårnet med 

den flotte utsikten tilgjengelig for allmenheten.  

Arkitektfirmaet SHARK i 

Oppegård har stått for utformingen 

og de har også hjulpet vellet med å 

utarbeide søknader til Oppegård 

kommune. I kommunens 

rammetillatelse for rehabiliteringen 

heter det om vurdering av tiltaket: 

"Tiltaket er i tråd med formålet og 

ellers er i samsvar med øvrige 

reguleringsbestemmelser. Tiltaket 

har også tilfredsstillende 

arkitektoniske kvaliteter som søker 

å bevare den eksisterende 

karakteren av vanntårnet. På 

bakgrunn av innsendt søknad mener 

vi at rammetillatelse skal gis." 

 

 

Per Næss og Ragnar Dahl mottar gaven fra Sparebanksiftelsen DNB på vegne av Oppegård Vel. 


