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Årsmelding for Oppegård Vel 2019  
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 Homdrom Sätreskogveien 28  geir.homdrom@nordea.com 

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

Varamedlem Geir Hokholt         Parkveien 8a  geihok@online.no  

Varamedlem Espen Gultvedt Solveien 6A  eg@bama.no  

 

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 2019 var på kr 1.490.335 og resultat på kr 116.702. Medlemskontingent utgjorde 

kr 90.600 og bidrag fra Gjensidigestiftelsen, DNB Sparebankstiftelsen og Oppegård Kommune 

for oppgradering av Vanntårnet i Sætreskogparken utgjorde kr 976.500. Leieinntekter for 

Grendehuset kr 278.149 og tilknyttede kostnader kr 285.121. For detaljer, se regnskap for 2019.  

  

Medlemmer i 2019  

Æresmedlemmer: Haldor Brekke og Geir Bagge-Skarheim.   

Det er 301 betalende medlemmer pr. 31/12 2019. Det er 25 flere som har betalt kontingent i 

2019 mot 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.) 

● Avtale om salg 2016, ikke overdratt - 44/436 «Sydvangen» (ved Tjernsliveien, 305 m2) 

● Avtale om salg 2016, ikke overdratt - 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, driftgruppen Grendehuset og 

jernbarnebrua) nedlagt et betydelig arbeid gjennom sine grupper.   
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Sætreskogparken 

Etter nær 60 år i dvale og mer og mer gjengrodd, våknet ideen om endelig å gjennomføre 

prosjektet om Sætreskogparken som en park for alle. Ved hjelp av midler fra Sparebankstiftelsen 

DnB, Gjensidige stiftelsen og Oppegård kommune, har Oppegård vel bygget ny adkomst fra 

Kringsjåveien, i tillegg til adkomsten fra Parkveien. Når man kommer opp fra Kringsjåveien 

møter man en grillplass med et tilhørende lite amfi. Tett ved har innsatte og ansatte ved Bastøy 

fengsel bygget en paviljong. Derfra slynger en opparbeidet sti seg forbi en lekeplass, før man 

kommer opp til det gamle vanntårnet. Her er det montert en utvendig spiraltrapp opp til toppen 

av tårnet. Et lekkert overbygg dekker halve arealet på toppen. Herfra har man en spennende 

utsikt. Parken og vanntårnet blir nå flittig besøkt av barnehagene og voksne i lokalområdet. 

 

Mandag 10. februar 2020 deltok et hundretal barn og voksne fra Sætreskogen barnehage og 

Slåbråten barnehage på innvielse av utsiktsplattformen på det nye gamle vanntårnet. 

 

Oppegård vel takker alle gode krefter som har gjort dette prosjektet mulig. Det vi håper på nå, er 

at vi kan skaffe midler til belysning av stien gjennom parken. 

 

Grendehuset Vellet 

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

videre for å sikre nødvendig vedlikehold og avklare langsiktige ambisjoner/visjoner. 

Leieinntekter har i 2019 gått opp mot tidligere nivåer og vi har vært heldige med utleie av 

parkeringsplasser pga. prosjekter i nærområdet. Det gir et overskudd for Grendehuset isolert i 

regnskapet, men uten nødvendige vedlikeholdskostnader.  

 

Styret ser fortsatt på langsiktige muligheter for huset i forskjellige retninger. I 2020 skal det 

gjennomføres et større vedlikeholdsprosjekt som vedtatt på årsmøtet 2019 der kr 200.000 ble 

avsatt til dette. Ved søknad til Fylkeskommunen har vi blitt bevilget et tilskudd tilsvarende 

beløp, slik at total sum blir kr 400.000. 

 

Grendehuset Vellet hadde 100 års jubileum i 2019 som ble feiret med fest på Grendehuset for 

både barn og voksne den 21. september. Tidligere ordfører Thomas Sjøvold deltok og 

overleverte en gave på kr 15.000 fra Oppegård kommune. 

 

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. Kanskje er det takket være vår 

underskriftskampanje og innbyggerinitiativ mot Oppegård kommune i 2019 at vi 26. juni 2019 

fikk beskjed om at jernbanebrua skal utbedres forhåpentligvis i løpet av 2021. Styret fortsetter å 

følge saken mot Nordre Follo som ny kommune. 

 

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 vår nye kommune som er Nordre Follo. Vellet vil fortsette å bidra i saker som er lite 
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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.  

Nå når vi er en ny kommune er 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 

forskjeller i praksis og regelverk som gjelder lokale kulturhus i den nye kommunen.  

 

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.  Bookingsiden for Grendehuset vil driftssettes våren 2020. 

 

Medlemsaktiviteter 

I 2019 var det utfordrende å få frivillige nok til å drive de aktiviteter vi ønsket, så både St. Hans 

feiring på Tusse og den tradisjonelle julegrantenningen uteble. Tre dugnader for Myraparken, 

Tusse og Grendehuset ble organisert i tillegg til Grendehusets 100 års feiring.  

 

Kommunikasjon med medlemmene 

Kommunikasjon med medlemmene er et område vi stadig må forbedre. Vi har i 2019 sendt ut ca. 

3000 epost til medlemmer hvor vi har registrert 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 2020 

Styret i Oppegård Vel  

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

