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Årsmelding for Oppegård Vel 2022 
Styret har bestått av:  

Leder  Espen Gultvedt Solveien 6a  eg@bama.no 

Kasserer Mikael Bergqvist Sætreskogveien 33A  mikaelbergqvist@outlook.com   

Styremedlem Jan Erik Fredriksen Myraparkveien 23, jan.erik@follobrannvesen.no 

Styremedlem Per Næss  Myraveien 6  per.hh.naess@gmail.com   

Styremedlem Geir Homdrom Sætreskogveien 28  geir.homdrom@nordea.com 

Styremedlem Kjell Bakke  Tiurveien 3             kjellba3@online.no  

Styremedlem Øydis Skagen Paulson Skiveien 198 B         skagen1987@gmail.com 

Varamedlem Benedicte Bjarstad      Sætreskogveien 25 A benedicte.bjarstad@outlook.com                                   

                                                   ------ 

Utleieansvarlig Geir Hokholt                Myraparkveien 8A        geihok@gmail.com 

 

Revisorer  

Hege Solheim  Myraparkveien 16B, 1415  solheim.hege@gmail.com   

 

Økonomi 

Samlet inntekt 2022 var på kr 683 064 som er opp fra kr 527 126 i 2021. Resultatet endte på   

264 658 opp fra  kr 147 321 foregående år. Medlemskontingent utgjorde kr 95 400 og tilskudd 

for oppgradering av Grendehuset utgjorde kr 47 865. Leieinntekter for Grendehuset kr 380 821. 

Netto inntekter fra quis og kafè utgjorde kr 43 673. For andre detaljer, se regnskap for 2022. 

 

Styret ønsker at flere støtter Oppegård Vel gjennom grasrotandelen til Norsk Tipping. I 2022 

innbrakt dette kr 9 372 fra 32 tippere.  

 

Medlemmer i 2021  

Æresmedlemmer: Haldor Brekke og Geir Bagge-Skarheim.   

Det er 273 betalende medlemmer pr. 31/12 2022. Det er 8 færre medlemmer 2022 enn i 2021.    

 

Vellets eiendommer  

● 44/104 Sætreskogveien 13 (Grendehuset Vellet)  

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

 

Styrearbeidet  

Det er avholdt 7 styremøter i løpet av 2022. Gjennomgående temaer på møtene har vært 

veiretten til Sætreskogparken, driften av Grendehuset, Grendehusets fremtid og aktivitetsplan. 

 

Sætreskogparken 

Veirettsaken har tatt en del  tid også i 2022. Saken ble behandlet i  jordsifteretten 25.03.2022 og 

det ble inngått forlik. Videre utbedringer som for eksempel belysning er utsatt til første halvår 

2023. Vanntårnet har vært stengt i perioder på grunn av uønsket adferd.  
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Grendehuset Vellet 

Styret ønsker nok en gang å rette en takk til utleieansvarlig Geir Hokholt. Det legges ned et stort 

arbeid i gjennomføring av utleie, visning og drift av lokalene.  

 

Det har vært utført betydelig dugnadsarbeid i 2022. Det er ryddet i arkivet i styrerommet 2. 

etasje. Det er malt vegger i Lille salen. Det er kjøpt og montert 15 nye bordplater for utskifting. 

Det er også gjennomført dugnader i Myraparken , Sætreskogparken og ved Tusse.  

 

Det blir også utført et betydelig dugnadsarbeid av en fast gruppe av pensjonister 

(Helgheim/Hoff) med gressklipping og annet forefallende arbeid. Vår faste renholder Kari 

Pedersen gjør også et betydelig frivillig arbeid i tillegg til sitt faste engasjement. 

  

I forbindelse med høringsrunde på reguleringsplan for Oppegård Syd har grendehusets fremtid 

vært spesielt diskutert. Styret påklaget kommunens beslutning om vern av Grendehuset. men 

fikk ikke medhold. Styret har satt i gang en prosess med å skille ut deler av Grendehusets 

eiendom. 

 

Styret arbeider er i ferd med å utvikle it-systemer som kan forenkle administrasjon for utleie av 

grendehuset.  

 

Utfordringer framover   

Vedlikehold og drift av Grendehuset er vellets største utfordring. Det er et stort etterslep på 

vedlikehold, og siden huset nå er vernet, vil det koste mer penger, kreve mer fagkompetanse og 

ta lenger tid. Ny jernbanebru er også en viktig sak, aller mest for å redusere tungtrafikk inne i 

boligområdet, men også for en mer sikker og effektiv passering av jernbanebruen. 

Sætreskogparken krever noe utbedringer og vedlikehold, og i 2023 håper vi på å få på plass 

belysning av hovedstien gjennom parken. Til slutt er det et kontinuerlig arbeid med å sikre et 

trygt og godt bomiljø på Oppegård.  

 

Vellets hjemmeside www.oppegardvel.no, Facebook www.facebook.com/oppegardvel 

Hjemmesiden og Facebook, Instagram (oppegardvel)har bidratt til at vi kan holde medlemmene 

oppdatert om vellets aktiviteter. Det er også mulighet for registrering av nye medlemmer via 

hjemmesiden.  

 

Medlemsaktiviteter 

Etter en tid uten særlige aktiviteter  pga av pandemien startet  Grendehuset opp igjen normale 

aktiviteter i 2022. Vi har gjennomført 4 søndagskafeer med opp mot 100 deltakere, 3 fredags-

quizer med 25-35 deltakere pr gang.  I forbindelse med Halloween ble det arrangert fest for barn 

i nabolaget. I tillegg ble det igjen gjennomført en vellykket julegrantenning første søndag i 

advent. Stort oppmøte av voksne og barn, antall rundt 150-200. En stor takk til Bente Biltvedt 

for juletre. Det rettes en stor takk til arrangementskomiteen og andre frivillige.  

 

Oppegård, Mars 2023 

Styret i Oppegård Vel  

 

http://www.oppegardvel.no/

