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Årsberetning 2010. 

 
Ris Vels styre har i 2010 har bestått av Erik Schultz (formann),  
Cath Heiberg, Vilde Krog, Tone C.R. Gulowsen, Kari Sverre, Tor Arne Revheim, 
Peik Ellingsen og Gunnar Mellbye.  Daglig leder har vært Carolyn Dahr. Revisor har 
vært Rolf Kragerud.  
 
Det har vært 6 styremøter.  Årsmøtet ble avholdt 27. april 2010 på Vinderen 
Seniorsenter med ca 40 medlemmer til stede.  Formann gjennomgikk 
årsberetningen med kommentarer.  
 
Etter de faste postene holdt Åsne Havnelid, Adm. direktør Ski-VM 2011 AS 
foredrag om Holmenkollen – verdens meste moderne skianlegg for nordiske grener 
og skiskyting.  
 

Saker Ris Vel har arbeidet med i 2010: 

 
Først en takk for henvendelsene i året som gikk.  En vesentlig del av grunnlaget for 
vellets arbeid forutsetter at medlemmene tar kontakt i saker vi kanskje kan bidra til 
å løse. 

 

Frognerseterlinjen (FSL) / ”Holmenkollbanen”  

 
Endelig kan også vi glede oss over et kollektivtilbud som viser punktlighet, 
regelmessighet og dramatisk bedre kvalitet for brukerne.  Så langt har opprustingen 
av Holmenkollbanen til ”modifisert” Metro-standard vært en suksess. Ruters svake 
håndtering av problemene ved den sydgående perrong på Gulleråsen har vært et 
stort skår i gleden, men Ruter legger nå store ressurser i å få frem en sikker, 
midlertidig løsning for denne perrongen.  Dersom Jernbanetilsynet ikke skaper 
problemer håper Ruter at løsningen kan være på plass til sommeren.  I mellomtiden 
er et forbedret busstilbud kommet på plass. 
 
Når vi ikke får gjennomgående vogner på kvelden skyldes dette at Ruter mangler 
vogner.  Inntil i sommer gikk Ruters planer ut på fortsatt å benytte noen av de 
gamle vognene (av typene 1300 og T-2000) på Holmekollbanen etter VM i 2011.  
Imidlertid var kvaliteten på de gamle vognene så dårlig at de ble alle skrapet i løpet 
av 2010.  Dermed hadde ikke Ruter noe annet valg enn å gjøre plass for 
permanent bruk av MX 3000-vogner etter VM.  Grunnet mangel på vogner må alt 
løpende vedlikehold av MX-vognene gjøres om natten.  Alle Ruters 246 MX 3000-
vogner fra Siemens blir benyttet på Holmenkollbanen (linje 1) i rotasjon med de 
andre linjene.  Dette har igjen sammenheng med at belastningen på vognene ved å 
trafikkere opp og ned til Frognerseteren er så stor at denne belastning må fordeles 
på alle vognene som i dag trafikkerer hele byens T-banenett! 
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Etter at det nå er bestilt 96 nye MX 3000-vogner med levering fra annet halvår 
2012, kan vi gjøre oss håp om at vi får gjennomgående vogner også om kvelden fra 
den tid de nye vogn-leveransene kommer i gang. 
 
Da bystyret besluttet at linje 1 skulle opprustes til ”modifisert” Metro-standard fulgte 
det ikke med penger til oppgradering av stasjonene bortsett fra Holmenkollen.  Den 
skulle ha en helt spesiell funksjon som endestasjon under VM og er derfor 
ombygget til virkelig Metro-standard og universell utforming.  Pris ca kr. 100 mill.  
 
Til de øvrige 17 stasjonene med to perronger, fant man frem ca kr. 8,5 mill. fra 
Bykassen.  I ettertid ser vi at stasjonene har fått en kraftig forbedret sikkerhet, med 
ny belysning, overvåkningskameraer, gjerder, høytalere, nye bommer osv.  
Investeringene har vært betydelige.  De er fremkommet gjennom omdisponering av 
Ruters investeringsmidler.  Perrongene møter ikke kravet til ”universell utforming” 
som er nedfelt i bystyrevedtaket.  Det arbeidet venter vi at blir satt i gang i løpet av 
2011, i første omgang knyttet til viktige stasjoner som Vinderen og Slemdal.  Det er 
bevilget kr. 1,0 mill. til forprosjektering av en mulig løsning for Vinderenkrysset.  
Bygging av en kulvert er den mest nærliggende løsning der.  Ruter vil også se på 
plasseringen av nye stasjoner til erstatning for gamle. 
 
Nå får vi glede oss over at Holmenkollbanen virkelig er blitt en del av T-
banesystemet i Oslo, selv om stasjonene i enda mange år vil ha en ”strøkstilpasset” 
utforming.  Skal vi få bruken opp i gamle høyder er det kapasitet, service og 
punktlighet som betyr mest.  Der er det nå gjort et stort fremskitt av Ruter. 
 
 

 

Vettakollen Høydebasseng  
 
I ett år har Vann- og avløpsetaten ventet på at Miljøverndepartementet skal gi sin 
endelige godkjennelse og stadfeste Fylkesmannens anbefaling av ”lang tunnel” i 
forhold til Markaloven.  Alt prosjekteringsarbeid er gjennomført, hovedentreprenør 
er valgt og ulike underleverandører er knyttet opp.  Man kan imidlertid ikke signere 
kontraktene fordi Miljøverndepartementets saksbehandling ikke er avsluttet.  Derfor 
har man heller ikke fått oppstartstillatelse.  Høydebassenget på Vettakollen har nå 
hatt en saksgang på nærmere 6 år, og to reguleringsplaner har vært gjennomført 
og behandlet i de relevante organer.  ”Alle steiner har vært snudd” som de sier i 
Vann- og avløpsetaten.  Etaten har ikke fått noen anmodning om å fremskaffe mer 
informasjon eller noen begrunnelse på hvorfor saken ikke er ferdig behandlet i 
departementet.  For et år siden trodde Vann- og avløpsetaten man skulle være i 
gang med arbeidet høsten 2010.  I det Årsberetningen går i trykken har vi fått 
beskjed fra Vann- og avløpsetaten om at Miljøverndepartementet endelig har 
stadfestet Fylkesmannens miljøplan for ”lang tunnel” Dermed har dette meget 
tidkrevende og langdryge prosjekt fått en ”lykkelig” løsning. Oppstart av prosjektet 
blir i midten av juli.  
 
Arbeidet med legging av vannrør fra Svenstuen Pumpestasjon langs Skogryggveien 
til Vettakollen stasjon ble avsluttet i desember ca en måned etter planen.  Grunnet 
den kraftige kulden i desember vil asfalteringen dessverre ikke kunne gjennomføres 
før til våren.  Nabolaget har vist stor tålmodighet! 
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Svenstuveien 
I forbindelse med ovennevnte arbeid har øvre del av Svenstuveien vært delvis 
istandsatt av Vann- og avløpsetaten for å kunne ta unna trafikk mens 
Skogryggveien var stengt.  Ris Vel har i svært mange år forsøkt å få veien 
permanent åpnet for gjennomkjøring for å oppnå en bedre spredning og flyt i 
trafikken i området hvor veiene er smale.  Saken har også vært tatt opp direkte med 
byråden for miljø- og samferdsel Jøran Kallmyr.  Det er nå endelig gått et brev fra 
denne byrådsavdelingen til Samferdselsetaten for å få klarlagt kostnadene ved å få 
denne øverste delen av veien (kun ca 70m) opp til kommunal standard og overtatt 
av kommunen!  Det kommunale byråkrati arbeider sakte, men det går da fremover! 
 

 

Bygge- og reguleringssaker 

 

Skoletomten Bjørnvn. 78-109, Storebrandtomten 
Vi er forundret over at Byrådet anser det bedre å vente på at et tomteproblem for 
ovennevnte formål oppstår, enn å planlegge utviklingen for fremtiden. 
Bydelen arbeider fremdeles intenst med å sikre tomten for offentlig formål (skole-
barnehage-kveldsparkering for idrett). 
 

Vassfaret/Gaupefaret 
Holmenhavna utbyggingsområde (Vassfaret og deler av Gaupefaret) er nå på 
Byantikvarens gule liste. 
 

Barnehagen i Tråkka/Stasjonsveien 
Etter påtrykk fra Ris Vel ble driften fortsatt kun midlertidig (og ikke permanent som 
kommunen ville), med tidsrom 3 år fra 2010. 

 

Risalléen 6  
Byggesaken er fremdeles under behandling.  Statens veivesen har protestert med 
svært vektige argumenter, for øvrig har søker brukt areal som er båndlagt til andre 
formål (her vei) i sin utregning for BYA.  Fylkesmannen og Plan og bygningsetaten 
burde lett funnet ut av dette.  Ris Vel, statens veivesen og naboer har protestert på 
dette grunnlag uten at nevnte instanser har reagert.  Vi følger med. 
 

Villsvinet ved Slemdal skole 
 
Ris Vel har fulgt opp ønsket fra Kunst i Oslo (Kommunens kunstsamling som eier 
villsvinet) om å finne ut av skulpturens opprinnelse før kommunen ferdigstilte 
informasjonsskiltet som skal skrues inn i skulpturens sokkel.  Vi har intet hørt fra 
kommunen, men gjennom vårt kunsthistoriske kontaktnett har vi funnet frem til 
metallstøperiet Pietro Bazzanti & Figlio, etablert i Firenze i 1822.  De har gjennom 
1800-tallet laget noen avstøpninger av den romerske kopien av den opprinnelige 
hellenistiske skulpturen.  Det romerske villsvinet ”sitter” på markedet i Firenze.  
Dessverre forsvant hele støperiets historiske produksjonsliste i den store flommen i 
Firenze i 1966!  Vi venter stadig på Kunst i Oslo som når dette leses har brukt 
nærmere 7 år på å ferdigstille sin del av et felles restaureringsprosjekt som skulle 
vært ferdig til Ris Vels 100 års jubileum i 2005.  Heller ikke i denne sammenheng er 
vi særlig imponert over kommunens forvaltning av sine kunstskatter! 
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Trafikk 

 

Bygging av vedtatte fartsdumper i vårt vel-område 
 
Vi skrev i fjorårets årsberetning at bydelen hadde vedtatt bygging av flere 
fartsdumper.  Dessverre er det ikke bevilget tilstrekkelige midler til å finansiere 
bygging av alle vedtatte fartsdumper.  Følgende veier er blitt prioritert: 
 
1 fartsdump i Risbakken mellom eksisterende dump og Holmenveien. 
1 fartsdump v/Jegerveien 12A. 
1 fartsdump i Østre Holmensvingen midt mellom to eksisterende fartsdumper. 
1 fartsdump i Kristianiasvingen ved nr. 20. 
1 fartsdump i Risalleen v/innkjøring til Slemdalsvingen. 
2 fartsdumper i Holmengrenda i samråd med beboerne. 
 
 

Turveier, stier og smett  
 

Skådalsløypa 
Etter utallige purringer, startet endelig Friluftsetaten i høst med oppgradering av 
løypa.  Det har vært grøftet og pukket på enkelte strekninger.  I og med at vinteren 
startet tidlig, er arbeidene ikke blitt sluttført.  Vi regner med at arbeidet blir ferdigstilt 
så fort vær - og føreforhold tillater det. 
 

Stien Gråkammen – Hemingbanen 
Ris Vel har jobbet jevnlig med eierne av skråningen og problemet rundt denne.  
Kollektivtransportproduksjon AS bekreftet at lyset som de skaffet oss i fjor, men 
som ble fjernet i forbindelse med omlegging av strøm fra stolper til strøm i skinner 
på Holmenkollbanen, var med i budsjettet for opprusting av banen.  Men – noe lys 
er det ennå ikke!  Så skuffende - og ubehagelig for alle store, men ikke minst små 
brukere til og fra Gråkammen stasjon.  Heming skal bygge en aktivitetspark fra 
stien og bortover mot den mye omtalte muren, og dette vil i hvert fall gjøre det 
lysere og triveligere etter hvert.  Dugnaden på stien for halvannet år siden gjør 
fortsatt nytten sin, men entreprenørfirmaet som hadde riggplass under skrenten og 
som hadde lovet å fylle ut med fyllmasse øverst på stien hvor dugnadsgjengen 
laget en forskaling, gjorde aldri det de hadde lovet, tross mange purringer.  Ønsker 
du å bidra til å gjøre stien bedre så kontakt oss gjerne via www.risvel.no  
 

Stien Dagaliveien – Bjørnveien 
Dette er også en mye brukt sti og trapp.  Noen tror at det er Ris Vel som har anlagt 
den i sin tid, men vi tror ikke vi har æren av det.  Riktignok har vi påtatt oss et visst 
vedlikehold.  Men – styret i Ris Vel består av noen ganske få godt voksne, som 
arbeider frivillig med mange ting som medlemmene har nytte av.  Vi sender herved 
oppfordringen til dere som vel-medlemmer og brukere av denne stien, om å påta 
dere en form for ”oppmanns-ansvar” for denne.  Det kan være en eller flere 
enkeltpersoner eller familier som sammen kan påta dette, for eksempel for et år av 
gangen.  Litt snemåking, klipping og hammer-og-spikring.  Kanskje dette er noe for 
deg?   Se www.risvel.no for å kontakte oss. 

http://www.risvel.no/
http://www.risvel.no/
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Hafslund Nett AS og grenrydding 

 
I løpet av vinteren har Hafslund Nett AS satt ut oppdraget med å kappe grener i og 
utenfor vel-medlemmenes hager; grener som ellers kunne komme til å skade 
strømledningene.  Slikt vedlikeholdsarbeid er i og for seg utmerket og nødvendig for 
å sikre stabil strømleveranse, men flere steder har store mengder større grener i 
denne forbindelse blitt lagt igjen både utenfor og innenfor våre haver.  
Ris Vel reagerer på dette!  Vi har hatt kontakt med Hafslund Nett og til dels fått 
innrømmelse og opprydding utført.   
Ris Vel kritiserer Hafslund Nett AS for ikke å ha informert beboerne på forhånd, for 
å ha tatt seg til rette inne i folks haver og etterlatt store uhåndterlige hauger med 
grener uten så mye som å gi beskjed eller tilby hjelp til å fjerne disse.  Ris Vel har 
nå en kontakt i Hafslund Nett AS, og de medlemmer som er berørt og har opplevd 
det samme, kan ta kontakt med oss via www.risvel.no om dere ønsker navn og 
adresse til rette vedkommende.  
 

Kabeltrekk i telefonstolpene 

Det er blitt opplyst fra kommunen at alle operatører av tele-, TV- og IT-nettverk skal 
ha konsesjon fra kommunen til drift av slikt nettverk, og at et konsesjonsvilkår er å 
få lagt alle kablene i bakken innen en viss frist.  Det kan imidlertid virke som 
kommunen ikke prioriterer oppfølgingen av dette vilkår, pluss at både den juridiske 
og praktiske siden av saken ikke er helt enkel.   Fristens lengde er også uklar. 

Ris Vel har hatt korrespondanse med kommunen v/ Samferdselsetaten angående 
kommunens oppfølging av denne forpliktelsen som er pålagt kabelselskapene, 
samt bedt om svar på flere spørsmål. 

Kommunens svar bekrefter kabelselskapenes forpliktelse til nedgraving av kabler, 
og kommunen erkjenner at mange kabler er hengt opp ulovlig og uten tillatelse.  
Men svaret viser dessverre liten kraft i kommunen til å gripe ordentlig i dette.  
Kommunen henviser for øvrig til kommunenes internettsider under ”grave- og 
arbeidstillatelser” - men der står det dessverre svært lite. 

Ris Vel fortsetter oppfølgingen av denne saken.   

 

Hold din sti ren!  Ris Vel får stadig henvendelser om forsøpling rundt stier, 
innfallsveier til Marka og på friområder, med forespørsler om hjelp til vedlikehold.  
Mange synes åpenbart det er i orden å bruke annen manns eller kommunens grunn 
til å dumpe juletrær, hageavfall og skrap.  
 

Ris Vels skilt.  Skiltene som viser stier og smett må også vedlikeholdes.  Vi ber 
våre medlemmer gi beskjed om manglende eller ødelagte skilt, eller skilt som 
skjules av grener som bør klippes.  

 

Ny hjemmeside: www.risvel.no 

Ris Vel har fornyet sin hjemmeside.  Siden har fått ny design og blir jevnlig 
oppdatert av Daglig leder i Ris Vel.  Menyvalgene er grunnleggende de samme som 
for den tidligere versjonen.  Veikartet Myke veier – stier og smett er laget interaktivt 
slik at det zoomes inn for å få nøyaktig informasjon. 

http://www.risvel.no/
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Årsberetningen har tidligere blitt levert i postkassene til alle vellets 
medlemmer.  

 I år vil styret som en prøveordning legge Årsberetningen for 2010 ut på 
hjemmesiden til Ris Vel.   

De som ønsker å få papirkopi sendt i posten kan ringe vårt styremedlem Cath 
Heiberg på 971 71 778 etter kl 16 eller sende e-post til daglig leder.  

 

Vedtekter: 

Ris Vels vedtekter har stått uten oppdatering siden 1967.  Styret foreslår helt nye 

vedtekter som nå er lagt ut på hjemmesiden www.risvel.no.  Disse vedtektene blir 
fremmet for godkjennelse på Årsmøtet 2. mai 2011.  Eventuelle kommentarer bes 
innsendt til Styret i god tid før Årsmøtet. 

 

Verving til medlemskap i Ris Vel: 

Ønsker du å støtte Vellets arbeidet med et medlemskap?  Du er alltid velkommen 
som medlem!  Det er alltid behov for forslag og bidrag til hvordan vi kan bedre både 
trivsel og sikkerhet i vårt område.  Gjennom medlemskap støtter du dette ved å øke 
vår ”tyngde” overfor kommunen.  Også ved din kontingent, og ikke minst ved at du 
kan delta i styret eller som annen kontaktperson, vil du kunne bidra til vårt formål.  
Har du kanskje venner eller naboer som også vil være med? 

Kontakt oss: Ris Vel v/ Daglig leder Carolyn Dahr, Tuengveien 21, 0374 Oslo  

Telefon: 951 01 627 (etter kl 17) eller pr. e-post: cadahr@online.no 

Årskontingenten er kr. 150,- for enkeltmedlemmer/ husstander.  Den kan 
innbetales til Ris Vels medlemskonto 1607.38.57876. 

 

Verving til Styrearbeid: 

Ris Vel ledes av et styre på 8 medlemmer som velges av Vellets medlemmer på 
Årsmøtet (rundt månedsskiftet april/mai hvert år).  Styrets medlemmer består av 
frivillige som ønsker å bidra til områdets ve og vel, og møtes ca 8 ganger i året.  Det 
er også en god del samtaler og e-post bruk mellom styremøtene. 

Hvert medlem velges for 2 år av gangen, så det vil alltid være en viss overlapp og 
kontinuitet i Styret.  Vellet har også en Daglig leder som står for det administrative 
arbeidet.  I vedtektene legges det opp til å ha utskifting av minst ett styremedlem 
hvert år for å få størst mulig engasjement blant vellets-medlemmer.  Styret 
oppfordrer medlemmene om å fremme nye kandidater til styret i god tid før 
Årsmøtet.  Det er styrets ønske å velge inn personer som gir spredning i alder og 
som bor fordelt over hele Ris Vels område.  Det viktigste er allikevel å finne 
personer som har et engasjement for medlemmenes felles interesser i området og 
beboernes trivsel og sikkerhet.  

Den som er interessert kan også foreslå seg selv.  Det er ikke formalisert noen 
valg- komité, så kandidatforslag kan fremmes til Styrets formann eller daglig leder i 
god tid før Årsmøtet.  

http://www.risvel.no/
mailto:cadahr@online.no
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Stasjonene og stasjonskontaktene: 
Se informasjonen om Frognerseterlinjen.  Det har vært lite aktivitet på selve 
stasjonene i 2010 grunnet ombygging av banen, men vi kommer nå i gang igjen. 
 

Blomstertønnene:  
En annen del av vårt arbeid for at stasjonene skal være hyggelige, er 
blomstertønnene på Steinerud, Vinderen, Gaustad, Ris og Slemdal stasjon.  De ble 
ikke satt ut i 2010 da banen var stengt, men vi håper å få dem på plass i juni 2011.  
 

Holmendammen:  
Det gode samarbeid med Friluftsetaten, Sportsfiskerne og Holmendammens 
Venner fortsetter.  Friluftsetaten sørger for at avfallsbeholderne regelmessig blir 
tømt, at gresset blir klippet med jevne mellomrom og at vedlikeholdet for øvrig 
følges opp. 
Dugnaden i april ble igjen gjennomført med godt fremmøte.  Ødelagte skilt og 
blomsterplakat ble ordnet. 
Blomstervandringen på Holmendammen i juni med oppmøte ved Blomsterknatten, 
ledet av professor Trond Schumacher og biolog Kirsten Borse Haraldsen, ble igjen 
en meget informativ og interessant ettermiddag i fint vær, med godt fremmøte. 
 
En stor takk til alle som har bidratt til at det er så flott på Holmendammen og 
områdene rundt.  
 
Wilhelm Stabell må fremheves for hans utrettelige innsats for å holde det pent og 
ryddig rundt dammen samt Anna og Erling Gran-Henriksen som har plukket søppel 
daglig.  
 

 

HUSK! Dugnad på Holmendammen torsdag 28. april kl 18 

 

Vi håper å kunne organisere en blomstervandring i juni! 

Se mer informasjon på www.risvel.no 

 

 
 

P.A. Ellingsens pris 

 
Prisen kan tildeles enkeltpersoner, frivillige organisasjoner, større eller mindre 
foreninger, kor, korps eller andre som gir et særlig verdifullt bidrag til trivsel og 
hygge i vårt lokale miljø.  Styret fastsetter beløp og når prisen skal deles ut, og 
styret vil ta i mot forslag til kandidat fra våre medlemmer.  Det ble ikke funnet en 
kandidat for prisen for 2011.  Styret mottok ingen innspill fra medlemmer. 
 

Strøkasser 

 
 Vi har et godt samarbeid med Samferdselsetaten.  På oppfordring fyller de sand i 
kassene ved Svenstuen barnehage, ved Dalsveien 52A, ved Holmenveien 6C – 
stikkveien til Ch. Andersens vei, i Bjørnveien ved stikkveien til Dagaliveien og i 
Haakon den Godes vei ved Sverrestien.  
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Medlemsstatus  
 
Pr. 31.12.2010 hadde vi 6 æresmedlemmer: Tore Holtskog, Kristin Riddervold 
Mourud, Wilhelm Krogh Stabell, Erling Steineger, Erling Gran-Henriksen og Paul 
Arne Skajem.  Vi har ca 1150 enkelthusstander og 31 sameier med ca 465 
husstander som medlem.  Nedgang i antall enkeltmedlemmer skyldes at 
husstander som ikke har betalt kontingent de siste 2 år, er fjernet fra medlemslisten 
-  ofte som følge av utflytting fra Ris Vels område. 
 

Æresmedlem Erling Gran-Henriksen døde 28.02.2011. 
Erling var en meget aktiv og trofast vel-kontakt i en mannsalder.  

Han vil bli husket for sin hjelpsomhet og velvillighet. Erling sa aldri nei til et oppdrag!  
Vi vil savne hans stadige bidrag til trygghet og trivsel i nærområdet.  

Tusen takk. 

 

 

Velkontaktordningen 

 
Velkontaktene følger med i sitt område, tar i et tak for å rydde opp og underretter 
daglig leder eller styremedlemmer om saker som trenger oppfølging.  Takk til hver 
især!  Vi trenger stadig ”påfyll” av vel-kontakter.  Kan du tenke deg å bli velkontakt, 
ta da kontakt med Ris Vels daglig leder eller et styremedlem. 
 
 

Utlån 

 
Hekksaks, valse, talje og bærestropper, er på hyppige utlån.  Ris Vel synes det er 
hyggelig å kunne tilby disse tjenestene.  
Vi minner om at busker og trær som vokser utover fortau og vei bør klippes! 
Vi er alltid glade for å kunne støtte initiativ til oppryddingsaksjoner, enten det gjelder 
utlån av utstyr, organisering, eventuelt bidrag/refusjon av utgifter til sand, plenfrø, 
containerleie.  Kontakt daglig leder. 
 
Ris, 14.mars 2011  
 

Erik Schultz    Cath Heiberg           Vilde Krog         Tone C. R. Gulowsen    
Kari Sverre     Tor Arne Revheim   Peik Ellingsen   Gunnar Mellbye 
sign. 

 
 

Formannen har ordet:  

 
Det er med stor tilfredshet styret i Ris Vel konstaterer at MX-3000 vognene nå 
kjører permanent på vår kjære Holmenkollbane.  Vi har fått økt vognkapasiteten 
med 50 prosent og regulariteten er på et nivå vi knapt kan huske å ha opplevd.  
Resultatet uteblir da heller ikke.  Nå brukes trikken som aldri før og vi venter i 
spenning på at de første trafikktellingstallene skal bekrefte dette! 
 
2010 var et frustrerende år for de mange Ris Vel medlemmer som var avhengige av 
å benytte de improviserte bussrutene som ble satt opp av Ruter.  Men i dag kan vi 
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konstatere at det var verdt å vente på strømskinne og moderne vognmateriell.  I 
tillegg har vi fått en langt bedre istandsetting av stasjonene enn det vi var stillet i 
utsikt av Kollektiv Transport Produksjon AS (KTP) for to år siden. 
 
På sitt siste møte før jul besluttet bystyret å bruke sin opsjon til å bestille 96 nye 
MX-3000 vogner fra Siemens.  Dermed har Oslo fått det antall vogner Ruter vil 
trenge for å drive sitt omfattende rutenett i en generasjon fremover.  Vognene skal 
leveres fra annet halvår 2012 og drøye to år fremover.  Det vil også hjelpe 
Holmenkollbanen slik at man får tilstrekkelig med vogner til å kjøre gjennom 
Sentrumstunnelen også på kveldstid forhåpentligvis fra 2012. 
 
Når alle vognene er levert Ruter i løpet av 2014 kan en utvidelse av Ruters 
kjøreplaner til 6-vognstog hvert 7,5 min på nordlige og sydlige ruter skape 
problemer for linje 1 som bare kjøres med 3-vognstog.  Det kan få som konsekvens 
at Holmenkollbanen i fremtiden bare vil gå til Majorstuen og snu der.   
 
Imidlertid har Ris Vel lenge arbeidet for at Ensjøtunnelen skal oppgraderes og 
utvides til to løp.  Da vil de nordlige og sørlige linjene kunne utnytte kapasiteten i T-
bane-Ringen og på den måten avlaste bruken av Sentrumstunnelen som er 
flaskehalsen i hele T-banenettet.  Bystyret ba i fjor om at dette alternativet snarest 
blir utredet. 
 
Holmenkollbanen har nå fått en ”modifisert” Metro-standard.  Det innebærer at 
Jernbanetilsynet som fastsetter og overvåker sikkerhetsreglene ved driften av linje 
1, følger disse særlig nøye.  Det har som konsekvens at Ruter må være meget 
forsiktig med ikke å komme i konflikt med Jernbanetilsynets sikkerhetsregler.  Dette 
forklarer bl.a. problemene ved Gulleråsen stasjons sydgående perrong. 
 
Det fremgår av bystyrevedtaket fra 18. juni 2008 hvor man vedtok oppgradering og 
drift av Holmenkollbanen, at denne skulle ”oppgraderes og moderniseres basert på 
en løsning som tilfredsstiller kravene til universell utforming”.  Bortsett fra 
Holmenkollen stasjon er det langt frem til de øvrige stasjonene vil ha en universell 
utforming.  Dette arbeid er ventet satt igang av Ruter i løpet av 2011.  Men 
bevilgningene er foreløpig ikke synlige! 
 
Den oppgraderte Holmenkollbanen ble ferdigstilt innenfor en stram tidsplan 6. 
desember 2010 og innenfor budsjett (kr 386 mill.), justert for merkostnadene til å 
bygge opp støttemurer mellom Gråkammen og Gulleråsen stasjon.(kr 30 mill.).  Det 
står det respekt av!  Men så er det ikke hvert år vi arrangerer VM på ski i Oslo.  
Uten tildeling at dette arrangementet kunne det tatt nye ti år før vi fikk oppgradert 
Holmenkollbanen.  Kanskje burde vi sende en særlig takk til det internasjonale 
skiforbund (FIS) som tildelte arrangementet til Oslo.  
 
Nå er det tid for å glede seg over at 10 års arbeid har gitt resultater, så min appell 
er:  
 
BRUK TRIKKEN, REIS KOLLEKTIVT!   Da får vi også redusert biltrafikken på våre 
smale villaveier  -  med øket sikkerhet og trivsel til følge!  
    
Hilsen Erik Schultz 
 



10 

 
Årsregnskap Ris Vel 2010  2009 

RESULTATREGNSKAP    

Driftsinntekter    

Medlemsinnbetaling  kr       187 050    kr         196 263  

Bidrag    

Sum Driftsinntekter  kr       187 050    kr         196 263  

    

Driftsutgifter    

Kontorhold, tlf,data,porto  kr         90 728    kr           79 498  

Honorarer    kr                    -  

Trykksaker  kr         40 031    kr           35 189  

Medlemskontigenter  kr           1 750    kr             1 750  

Gaver/bidrag/stipend  kr         19 411    kr             4 262  

Oppryddingsaksjon/div.  kr           2 810    kr             7 731  

Sum driftsutgifter  kr       154 730    kr         128 430  

    

Driftsresultat  kr         32 320    kr           67 833  

    

Finansinntekter    

Bankrenter  kr         10 641    kr           13 584  

ÅRSRESULTAT  kr         42 961    kr           81 417  

    

BALANSE PR 31.12.    

Eiendeler 2010  2009 

Bankinnskudd  kr         21 647    kr             7 680  

Medlemskonto  kr       426 291  a)  kr         400 218  

Høyrentekonto  kr       122 026    kr         119 105  

Sum eiendeler  kr       569 964    kr         527 003  

    

Egenkapital    

Kapital 01.01.  kr       527 003    kr         445 586  

Årsresultat  kr         42 961    kr           81 417  

Kapital 31.12.  kr       569 964    kr         527 003  

    

Noter: a) kr 15000 øremerket Holmendammen     

    

Sign: Erik Schultz, formann 
 

Styremedlemmene 2010      

Erik Schultz, formann  
Trosterudvn. 23B, 0778 

eschultz@online.no 
cathrik@broadpark.no 

22147672 
90752844 

Cath Heiberg  
Ivar Aasens vei 14, 0371 

Cath.heiberg@ 
vinderen.gs.oslo.no 

22146928 

Vilde Krog  
Borgenvn. 17, 0370 

vildekrog@yahoo.no 22145442 

Tone C. R.Gulowsen 
 Heyerdalsvei 11B, 0777 

tgulow@online.no 22149104 

Kari Sverre  
Frognersetervn 34B, 0776 

Gunnar.g@online.no 22140288 

Tor Arne Revheim 
 Bjørnehiet 5, 0774 

 22147148 

Gunnar Mellbye  
Huldrevn. 31, 0781                       

gmellbye@online.no 22143369 

Peik Ellingsen 
Risbakken 17 B, 0374 

peikell@online.no 22492560 

mailto:eschultz@online.no
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Nødnummer:   Brann 110, Politi 112, Ambulanse 113 

Alle kommunale tjenester i Oslo: 

Telefon 02180 

Eller følgende kontakt info: 

www.oslo.kommune.no  

Velg: ”Tjenestetilbud” for ønsket etat/tjeneste 

Bydel Vestre Aker e-post postmottak@bva.oslo.kommune.no 

www.bva.oslo.kommune.no         tlf 02180 

Åpningstider for gjenbruksstasjoner,  

mottak for hageafvall, info om farlig 

avfall, returpunkter, miljøstasjoner, mini- 

gjenbruksstasjoner, m.m. 

e-post postmottak@ren.oslo.kommune.no  

Tlf kundetorg 23483650 (kl 8-15.35), eller 

www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no  

Manglende tømming av husholdnings-

avfall. Ny tjeneste: SMS sendes med 

beskjed om adressen og om det gjelder 

avfall eller papir.  

SMS til 1980, skriv:  

”REN-ADRESSE-AVFALL ELLER PAPIR”  

Du får kvittering på at klagen er mottatt.  

e-post og hjemmeside som ovenfor 

Friluftsetaten – info om parker, turveier, 

friområder og Oslos skoger m.m. 

e-post: postmottak@fri.oslo.kommune.no 

www.friluftsetaten.oslo.kommune.no  

Plan- og bygningsetaten Kundesenteret-veiledningstjeneste: 23491000 

e-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no  

Vann- og avløpsetaten 23437200, utenom arbeidstid 23437900 

e-post: postmottak@vav.oslo.kommune.no 

Bilvrak i gaten  

 

Trafikketaten, telefon 23482100 (døgn)  

e-post postmottak@tet.oslo.kommune.no 

Noe i veien langs kommunale veier 

Veivedlikehold. Signalanlegg ute av drift, 

fulle søppelkasser ved bussholdeplasser 

behov for beskjæring/kantklipping langs 

veiene, m.m. 

Samferdselsetatens kundetorg, tlf 81000190  

www.samferdselsetaten.no  

Velg: ”Noe i veien – Meld inn her!”  

e-post: postmottak@sam.oslo.kommune.no 

ISS har ansvaret for brøyting og strøing av 

kommunale veier og gang/sykkelstier i vår bydel.  

Tlf  02137 / 99442565 

Mørke gatelys 

 

Hafslund Nett: tlf 81581115 www.hafslund.no 

Velg: Feilmelding | Mørke veilys 

Andre nyttige kontakter: Telefon, e-post, hjemmeside: 

Hafslund, feil på el.nett 81530400 (døgn) 

Vestre Aker Frivillighetssentral 2322058, e-post: vestreakerfrivillig@gmail.com 

www.frivillig-oslo.no 

Trafikanten Telefon 177 www.trafikanten.no  

Majorstuen politistasjon 22669050 (man-fre kl 7-22)  

Politiet i Oslo 22669050 (døgn)  

Giftinformasjon 22591300 (døgn) 

Oslo legevakt   22932293 (døgn) 

Tannlegevakten 22673000 (kl 19-22) (lør/søn 11-14) 

Brann- og redningstjenesten, Oslo 23469600 (døgn) 

Ris Vel skilt – ser du at et av våre skilt ved 

stier og smett er falt ned eller ødelagt, 

vennligst gi beskjed! 

Daglig leder tlf  95101627 

e-post: cadahr@online.no   

www.risvel.no  

 

Renovasjon – Hageavfall – Minigjenbruksstasjon (kontinuerlig ”loppemarked”); 
Mens vi venter på nye Smestad avfallsmottak, anbefaler vi Grefsen eller Haraldrud. 
I tillegg har flere bensinstasjoner mottak for malingspann, lyspærer, batterier osv. 

 

Grefsen Minigjenbruksstasjon og hageavfallsmottak tar også i mot farlig- og elektrisk 
avfall mm.  Adresse Kapellveien 118.  Kjør til Stor-O krysset.  Ta til venstre opp mot 
Grefsen.  Tredje vei til venstre heter Kapellveien.  Følg denne noen hundre meter, forbi 
kapellet, til Gjenbruksstasjonen på venstre hånd.  Tilbake, ta Betzy Kjelsbergs vei ned til 
Ring 3 vestover.  Åpningstider: Mandag-fredag: 07.30-19.30, lørdag: 09.00-14.30 

 

Haraldrud (tidl Brobekk) gjenbruksstasjon, Haraldrudvn 18.   Innkjøring via 
Brobekkveien 87. .Åpningstider:Mandag-fredag: 07.30-19.30, lørdag: 09.00-14.30 

http://www.oslo.kommune.no/
mailto:postmottak@bva.oslo.kommune.no
http://www.bva.oslo.kommune.no/
mailto:postmottak@ren.oslo.kommune.no
http://www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no/
http://www.friluftsetaten.oslo.kommune.no/
mailto:postmottak@pbe.oslo.kommune.no
mailto:postmottak@tet.oslo.kommune.no
http://www.samferdselsetaten.no/
http://www.hafslund.no/
http://www.trafikanten.no/
mailto:cadahr@online.no
http://www.risvel.no/
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VELKONTAKTENE  2010 

Anna og Erling Gran-Henriksen, Tråkka 5, 0774  22144403 
Ada Haugli, Rugdestien 3, 0778    22149393 
Jan Høeg, Dalsveien 46, 0775    22140010 
J.Chr. Kiil, Brantenborgvn 2, 0778    22144323 
Ellen Lindbæk, Gråkamvn 18 A, 0779           22144927 
Vera Stove Lorentzen, Gråkamvn 8 A, 0779          22146517 
Henning Madsen, Jegerveien 21B, 0777   22145765 
Peter Martin, Skådalsveien 1, 0781    22148409 
Nina og Audvar Os, Gråkamveien 10 E, 0779  22144111 
Gustaf Schou, Slemdalsveien 125, 0373   22148374 
Henning Stabell, Jegerveien 8, 0777   22144647 
Per Henrik Bache, Skøyen terrasse 2, 0276     22507083 
Wilhelm Stabell, Holmendammen terr 7, 0773   22146629 
Erling Steineger, Skogryggvn 35,0781            22141648 
Ida og Tom Hald, Risstubben 4B, 0374   22141060  
Gerd & Henrik Sommerschild Tennisv. 29E, 0777  22142520 
Lisbeth Sunde, Gråkamvn 10 C, 0779                     22142418 
Randi Mossige Baumgartner, Tråkka 14, 0774  23220953 
 

STASJONSKONTAKTENE 2010 

Midtstuen / Skådalen 
Willy Bang Johansen, Skådalsvn 34    22147075  

Vettakollen 
Erling Steineger, Skogryggveien 35     22141648 
Gunnar Mellbye, Huldrevn. 31    22143369 

Gulleråsen 
Ellen og Rolf Kragerud, Gulleråsvn 20   22142872  
Peter Martin, Skådalsveien 1     22148409 

Gråkammen 
Lisbeth og Gunnar Sunde, Gråkamvn. 10 C,   22142418 
Nina og Audvar Os,Gråkamveien 10 E,    22144111 
Gerd og Henrich Sommerschild Tennisvn. 29 E,   22142520 
Henning Madsen, Jegerveien 21 B    22145765 

Slemdal 
Tone C.R. Gulowsen, Heyerdalsvei 11B   22149104  
Jan Erik Johansen, Bjørnvn. 73 A    22143011 
Oddvar Andreassen, Bjørnvn. 69 B    22140478 
Kari Sverre & Gunnar Guttulsrød, Frognersetervn. 34B 22140288 

Ris 
Anna og Erling Gran-Henriksen,Tråkka 5   22144403 

Gaustad – Vi søker interessent! 

Vinderen 
Ida & Tom Hald, Risstubben 4    22141060 
Carolyn Dahr, Tuengvn. 21     95101627 

Steinerud 
Vilde Krog, Borgenvn. 17     22145442 
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