
 

 

Vi går nå inn i 2020-tallet og årene framover vil kunne skape 

større endringer i vårt nærområde enn vi har opplevd de siste 100 

år. Vi går inn i Nordre Follo kommune og områderegulering av 

Oppegård stasjonsområde/Oppegård lokalsenter startes opp.  

Dette gjør at vi framover kanskje mer enn noen gang trenger et 

aktivt Oppegård Vel og engasjement i saker som angår oss. 

 

Vi vil gjerne slå et slag for oss som nå bor PÅ Oppegård I 

Nordre Follo kommune.  Vi foreslår å begrave 

områdebetegnelsen «Oppegård syd» og være glade for at vi kan 

fortsette å si at vi bor PÅ Oppegård.   

Fra 2020 vil Oppegård være «PÅ Oppegård», grovt sett det vi 

gjerne omtaler som Oppegård Vels nedslagsfelt. 

 

Oppegård Vels styre ønsker alle sine medlemmer et 

Godt nytt År 

med et ønske om at Nordre Follo kommune blir en positiv 

opplevelse i årene framover. 

Året 2019 
Det har vært et aktivt år for 

styret hvor mye av 

styrearbeidet har vært preget 

av å få kontroll på driften av 

Grendehuset, innspill til 

kommuneplan for Nordre Follo 

og innspill til 

områdereguleringen for 

Oppegård stasjonsområde/ 

lokalsenter, jernbanebroa og 

ferdigstillelse av 

Sætreskogparken.  

 

Nedenfor følger kort 

informasjon om disse sakene. 

Grendehuset Vellet 

Det ble et meget dårlig økonomisk resultat 

for Grendehuset i 2018 blant annet som følge 

av høye faste kostnader og redusert utleie av 

lokalene.  Det blir et bedre resultat i 2019, 

men utfordringene på sikt er ikke løst.   

Skal vi ha et lokalt Grendehus må det være 

bærekraftig.   

Dette innebærer at huset må ha en forsvarlig 

drift som inkluderer løpende vedlikehold og 

nødvendige oppgraderinger av utstyr og 

inventar. 

Fram mot årsmøtet i mars 2020 må det arbeides med forslag til hva som skal skje videre med 

Grendehuset. Vi må blant annet få driftsgruppen som skal bidra rundt en del løpende 

vaktmestertjenester og enklere ute- og innvendig vedlikehold til å fungere.  

 

Grendehuset 100 år 1919-2019  

Lørdag 21. september ble Grendehusets 100 års jubileum markert. På dagtid var det aktiviteter for 

barn, kafe og omvising i kinomuseet. Vi hadde besøk av ordfører Thomas Sjøvold.  På kvelden var 

det jubileumsfest med ca. 65 fremmøtte som hadde en hyggelig kveld med jubileumsmiddag, dans 

og hygge. 

 

I vår årsberetning for 2019 vil vi komme med mer utfyllende informasjon og status for 

Grendehuset. 

Nyttårsbrev, Januar 2020 



 

Områderegulering av Oppegård stasjonsområde/Oppegård lokalsenter 

Styret i Oppegård Vel har gitt innspill til områdereguleringen som startet opp høsten 2019.   

Du kan lese mer her:  
https://oppegardvel.no/oppegard-vels-innspill-for-omraderegulering-oppegard-lokalsenter-november-2019/ 

Innspill kommuneplan for Nordre Follo 2019-2030 

Styret i Oppegård Vel har gitt tre innspill til kommuneplanen for Nordre Follo 2019-2030.   

Du kan lese mer om våre tre innspill her:  
https://oppegardvel.no/oppegard-vels-innspill-til-kommuneplan-for-nordre-follo-kommune-2019-2030/ 

 

Broa over jernbanen 

Oppegård vel tok initiativ til en underskriftskampanje høsten 2018 for å samle underskrifter til å 

reise et innbyggerinitiativ for å få satt broa over jernbanen på sakskartet i kommunestyret. 
(https://www.opprop.net/ny_jernbanebro_ved_oppegard_stasjon).     

Dette har resultert i at planer for ny bro er lagt og det 

arbeides for å starte opp bygging av en ny bro kanskje 

allerede sommeren 2021. 

   

Det er planlagt midlertidige tiltak på dagens bro med 

lysregulering og tiltak for å bedre sikkerheten for 

gående og syklende. Dette er planlagt ferdigstilt 

vinteren 2019-2020.   

 

Oppegård Avis omtale av saken i juni2019 finnes nedenfor:  
https://www.oavis.no/artikler/nyheter-avtalen-signert-na-blir-det-ny-bro-pa-oppegard/468603 
 

Arrangementer i 2019 

Oppegård Vel har gjennomført dugnader i Myraparken, Tusse 

badeplass, Sætreskogparken og Grendehuset samt jubileumsfest 

for Grendehuset 100 år 1919-2019.   

Vi har også måttet avlyse noen planlagte arrangementer som 

følge av liten oppslutning eller mangel på arrangører.  

Familiearrangement på Tusse St. Hans og julegrantenning 1. 

advent var av arrangementene som ble avlyst. 

   

Hvilke arrangementer som skal videreføres må evalueres fram 

mot årsmøtet i mars 2020. I neste omgang må det etableres 

arrangementsgrupper for de arrangementer som skal videreføres.  

Vi vil gjerne ha kontakt med noen som ønsker å bidra ved ulike 

arrangementer. 
 

Planlagte arrangementer 2020 

 

Februar: Medlemsmøte med 

ordføreren.  Nærmere info 

kommer. 

Mars: Mandag 23.  kl 19:00, 

Grendehuset: Årsmøte 

Mai/juni: Vårdugnad i 

Myraparken, Tusse badeplass og 

Grendehuset.  Nærmere info 

kommer. 

Juni: Familiearrangement på 

Tusse St. Hans aften 23/6?   

Høst 2020: Medlemsmøte? 

November: 29/11 

julegrantenning. 
 

Sætreskogparken er fullført – en 100 år gammel drøm. 

Vi gleder oss til å invitere til åpning av Sætreskogparken i nær 

framtid.  Vanntårnet er etablert som en flott utsiktsplass og 

parken har fått grillplass og hytte.   

Åpning vil annonseres i nær framtid.   

 

       
 

Følg oss gjerne på Facebook og 

vår hjemmeside 
www.oppegardvel.no .   

Vi vil gjerne ha kontakt 

med noen som kan tenke 

seg å bidra i styrearbeidet 

eller i noen av våre 

prosjektgrupper. Ta gjerne 

kontakt på 
post@oppegardvel.no 
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