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Årsmelding for Oppegård Vel 2018  
Styret har bestått av:  

Leder  Mikael Bergqvist Slåbråtveien 14B mikaelbergqvist@outlook.com   

Kasserer Kari Pedersen  Høgsæterveien 14 pedersen.kari@live.no  

Styremedlem Stine L. Mørkved Vellets vei 18  jazzystine@hotmail.com  

Styremedlem Per Næss  Parkveien 3  per.hh.naess@gmail.com   

Styremedlem Anders Heftye  Åsenveien 2c  anders.heftye@gmail.com   

Styremedlem Geir Hokholt         Parkveien 8a   geihok@online.no   

Styremedlem Kjell Bakke  Rolf Presthus vei 22 kjellba3@online.no  

Varamedlem Bala. Thillaiampalam Skiveien 219  bala59t@gmail.com  

Varamedlem Bjørn Erik Gamborg Sætreskogv.19a gamborgbygg@gmail.com  

 

Revisorer  

Hege Solheim  Parkveien 16B, 1415   solheiem.hege@gmail.com   

Svein Erik Larsen Vestre Greverud terrasse 2B, 1415 s-elars@online.no 

   

Økonomi  

Samlet inntekt 2018 var på kr 1.094.579 og resultat på kr 620.968. Medlemskontingent utgjorde 

kr 82.800 og  bidrag fra Oppegård Kommune for paviljong og lekeanordning til 

Sætreskogparken utgjorde kr 75.000. Salg av tomt 44/335 Vellets vei 16b til Oppegård 

kommune for kr 671.500. Leieinntekter for Grendehuset kr 234.510 og kostnader kr 329.888. 

For detaljer, se regnskap for 2018.  

  

Medlemmer i 2018  

Æresmedlemmer: Haldor Brekke og Geir Bagge-Skarheim.   

Det er registrert 363 medlemmer pr. 31/12 2018.  Av disse har 276 medlemmer betalt 

kontingent. Det er registrert10 nye medlemmer i 2018.    

 

Vellets eiendommer  

Oppegård Vel har følgende eiendommer:  

● 44/104 Sætreskogveien 13 (Grendehuset Vellet)  

● 44/212 Kringsjåveien 10 (vanntårntomten «Sætreskogparken», regulert til friområde)  

● Solgt 2018 - 44/335 Vellets vei 16b, «Bassenget» (parkering ved barnehage, ca 400 m2.) 

● Solgt med forbehold - 44/436 «Sydvangen» (ved Tjernsliveien, 305 m2) 

● Solgt med forbehold - 44/437«Ringelien» (ved Tjernsliveien, 180 m2)  

  

Styrearbeidet  

Det har vært avholdt 11 styremøter, julemøte samt egne møter med personale for Grendehuset. I 

tillegg har Oppegård Vels prosjektgrupper (Sætreskogparken og innspill til ny kommuneplan) 

nedlagt et betydelig arbeid gjennom sine grupper.   
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Sætreskogparken 

Arbeidet med Sætreskogparken (inngang fra Parkveien 19b eller Kringsjåveien 12) har fortsatt i 

2018. Takket være midler fra Oppegård kommune kunne vi kjøpe inn en kravlepyramide for 

barn til den nye lekeplassen og bygge en overbygget paviljong med sittebenker. I henhold til 

budsjett bevilget Oppegård Vel penger til å kjøpe inn sittebenker. I august 2018 søktes støtte til å 

rehabilitere det gamle vanntårnet. I desember fikk vi den gledelige beskjeden at kommunen 

hadde bevilget kr 75 000, at Sparebankstiftelsen hadde bevilget kr 541 500 og at 

Gjensidigestiftelsen hadde bevilget kr 360 000 til vanntårnet. Dermed var det klart at vi kan 

fullføre Sætreskogparken slik vi har planlagt. 

 

Grendehuset Vellet:  

Nå som Oppegård Vel er eneste eier og driften av huset er helt integrert i foreningen går arbeidet 

videre for å sikre drift/økonomi og avklare langsiktige ambisjoner/visjoner. Leieinntekter har i 

2018 gått betydligt ned, hvilket betyr et stort underskudd for Grendehuset isolert i regnskapet. 

Styret har forsøkt å holde kostnader nede for å begrense underskuddet og har for 2019 begrenset 

ansettelser ytterligere for å ha bedre forutsetninger for balanse i 2019. I overgangen fra egen 

forening til Oppegård Vel slapp en søknadsfrist for drifttilskudd fra Oppegård Kommune som 

var budsjettert til nytt gulv i store sal, som derfor uteble i år. 

  

Styret har fortsatt dialog om muligheten til å flytte vårt lokale kulturhus til et planlagt nybygg i 

Durendalsveien ifølge årsmøtet 2018. Men prosjektet er forsinket så styret ser fortsatt et 3-5 års 

perspektiv for huset med store behov for avklaringer rundt prioriteter og ambisjoner.  

 

Før årsmøtet i 2019 gjennomfører vi en spørreundersøkelse om medlemmers standpunkter om 

huset for å sikre et godt beslutningsgrunnlag for videre ambisjoner. 

 

Innbyggerinitiativ for utbedring av Jernbanebrua  

Oppegård Vel har gjennom mange år hatt et spesielt fokus på fortettingen rundt Oppegård 

stasjonsområde, jernbanebroa, fylkesvei 152 og barnas skolevei. For å ytterligere legge press på 

bedring av trafikksikkerheten ved jernbanebrua, ble det i fjor høst gjennomført en 

underskriftskampanje. Denne resulterte i over 400 underskrifter, som ble overlevert ordfører 

Thomas Sjøvold ved et åpen møte om den nye kommuneplanen i november. Saken om 

jernbanebroa ble videre tatt opp på et eget møte i februar 2019. Da ble vi informert om både 

kortsiktige og langsiktige planer. De kortsiktige planer virket positive, dersom de blir iverksatt. 

De langsiktige planene virket derimot svært usikre, og Oppegård Vel har derfor fremmet et 

såkalt innbyggerinitiativ om at Oppegård kommune må forskuttere kostnadene ved en ny 

jernbanebro (leses på vår hjemmeside). Kommunestyret er pliktige til å behandle vårt forslag 

innen 6 måneder. 

 

Innspill till ny kommuneplan for Nordre Follo 2019-2030 

Oppegård Vel har gitt tre innspill til kommuneplanen (som alle kan leses på vår hjemmeside): 

1. Utviklingen av Oppegård stasjonsområde/lokalsenter. 

2. Forslag til oppgradert turvei fra Slåbråten til Stallerud. 

3. Forslag til utvikling av friluftsområdet Tussetjern (i samarbeid med Langhus Vel).  

https://oppegardvel.no/oppegard-vels-innspill-til-kommuneplan-for-nordre-follo-2019-2030/
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Utfordringer framover   

Vellets primære oppgave er å bidra i saker som innbyggerne i lokalmiljøet er opptatt av. Dette 

kan være saker som rydding i Myraparken og på badeplassen ved Tussetjern eller fronte saker 

ovenfor Oppegård kommune. Vellet vil fortsette å bidra i saker som er lite synlige, som å være 

en pådriver for at det også i fremtiden er vann i nærmiljøet som er rent nok til å bade i. En annen 

oppgave er å forsøke å bidra til at den fortetningsløsning som til slutt blir valgt for 

stasjonsområdet blir fulgt og ikke blir ødelagt av utbyggere.  

I 2016 ble det av kommunestyrene i Oppegård og Ski vedtatt kommunesammenslåing.  

Kommunen får navnet Nordre Follo kommune. For Oppegård Vel blir det viktig å sikre 

stedsnavnet Oppegård og kanskje en gang for alle få avlivet begrepet «Oppegård syd» som 

områdebetegnelse. Vi kan framover snakke om Oppegård som sted og ikke som kommune. Det 

kan også være viktig å være våkne for eventuelle forskjeller i praksis og regelverk som gjelder 

lokale kulturhus i de to kommunene.  

I 2019 må Oppegård Vel forsøke å finne en avklaring på Grendehuset Vellets framtid.  

Avgjørende for de valg som treffes er at en klarer å sikre den daglige driften på en god måte og 

at en klarer å finansiere de tiltak som er nødvendig for å oppgradere huset til den standard som 

dagens leietakere forventer.  

 

Vellets hjemmeside www.oppegardvel.no       

Hjemmesiden har bidratt til at vi på en bedre måte kan holde medlemmene oppdatert om vellets 

aktiviteter.  Det er også mulighet for registrering av nye medlemmer via hjemmesiden.  Videre 

bør det arbeides med å legge inn informasjon som bildearkiver og historiske data. Det er 

opprettet en bookingkalender for Grendehuset Vellet for å forenkle administrasjon av 

leieforespørsler.  

 

Medlemsaktiviteter 

For første gang på lenge ble det arrangert St. Hans feiring på Tusse med god tilbakemelding. 

Også tradisjonstro julegranstenning og tre dugnader for Myraparken, Tusse og Sætreskogparken 

ble organisert.  

 

Kommunikasjon med medlemmene:  

Kommunikasjon med medlemmene er et område vi stadig må bedre. Vi har i 2018 sendt ut ca. 

3000 SMS og epost til medlemmer hvor vi har registrert mobilnummer og e-post.  Vår erfaring 

er at dette er effektive kommunikasjonsformer. Facebook er en viktig kanal for kommunikasjon 

med medlemmene, se https://www.facebook.com/oppegardvel. 

  

Oppegård, Mars 2019  

Styret i Oppegård Vel  

http://www.oppegardvel.no/
https://www.facebook.com/oppegardvel?ref=hl

