
ÅRSBERETNING 2012



INNKALLELSE TIL ÅRSMØTET

Vi ønsker velkommen til Ris Vels Årsmøte
Tirsdag 16. april 2013 kl 19.00

 på Vinderen Seniorsenter, Slemdalsvn. 72
Kaffe og kaker blir servert

Ris Vels Pris (tidl. PA Ellingsens pris):

Før møtet formelt starter 
deler vi ut Ris Vels Pris

DAGSORDEN

Etter de faste postene, ca kl 20.00: 

Direktøren for OL i Oslo 2022, Eli Grimsby, holder foredrag: 
”OL I OSLO 2022 – FOLKEAVSTEMNING

 – Hva kan et ja bety for vår by og vårt distrikt”.

1. Årsberetning og kommentarer til saker vellet har 
 arbeidet med i år 2012.

2. Regnskap

3. Valg. Kandidater til verv kan fremmes til styrets 
 formann eller daglig leder i god tid før årsmøtet  
4. Fastsettelse av kontingent 

5. Konstituering av Ris Vels Råd 

6. Eventuelt. Saker som ønskes behandlet, meldes til  
 styrets formann eller daglig leder senest 1 uke før   
 årsmøtet.
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Ris Vels styre har i 2012 bestått av 
Arne Nordviste (formann), Cath Heiberg, 
Tone C.R. Gulowsen, Cathrine Halle,
Ian Swanstrøm, Gunnar Mellbye, 
Jan Erik Johansen og Jack C. Evrin.  
Daglig leder har vært Carolyn Dahr. 
Revisor har vært Rolf Kragerud. 

Det har vært 8 styremøter.  Årsmøtet ble 
avholdt 8. mai 2012 på Vinderen Senior-

senter med ca 60 medlemmer til stede. 
Formannen gjennomgikk årsberetnin-
gen med kommentarer. 

Etter de faste postene holdt Oslo 
kommunes byrådsleder Stian Berger 
Røsland foredraget: ”Nye Oslo – Byutvi-
klingsbegrepene som gir flere mulighe-
ter” for et engasjert publikum. 

ÅRSBERETNING 2012

Storebrandtomten, Bjørnvn. 78-109

Som man vil huske har Ris Vel, Vestre 
Aker Bydelsutvalg, m.fl. i mange år 
arbeidet for at denne tomten overtas av 
kommunen med formål skole, barneha-
ge, mv. istedenfor regulering til boliger 
med en tomteutnyttelse langt over det vi 
hittil har sett i området vårt. Fremskriv-
ningen av befolkningen i vår bydel tilsier 
klart behov for utbygging av offentlige 
tilbud og dette har politikerne til slutt 
tatt innover seg.

Saken ble for få dager siden behandlet 
i byrådet som endelig gav sin tilslutning 
til offentlig bruk av tomten! I bystyret 
vil det da etter alt å dømme være et 
solid flertall for denne løsningen!!! Siste 
etappe i denne saken blir å finne penger 
til kjøp og utvikling av eiendommen. 

Dette er en stor seier for sunn fornuft! 
Ris Vel vil dele jubelen med tidligere 
styremedlemmer og tillater oss spesielt 
å nevne Frances Simonsen som med 

Saker Ris Vel har arbeidet med i 2012

Først en takk for henvendelsene i året som gikk.  En vesentlig del av 
grunnlaget for vellets arbeid er at medlemmene tar kontakt i saker vi 
kanskje kan bidra til å løse.
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uvanlig entusiasme og ekspertise har 
gitt betydelige bidrag til dette resultatet! 
Vår utrettelige BU-leder Elin Horn Gal-
tung har heller aldri gitt opp håpet om 
å komme i mål!! Gratulerer til alle som 
har ivret for denne gode løsningen!!

Vi håper nå vi ikke gleder oss for tidlig, 
men at de riktige vedtakene materiali-
serer seg! 

Vettakollen høydebasseng 
Byggeprosjektet skal sikre vannforsy-
ningen til de vestre bydelene fra Oset 
vannbehandlingsanlegg. Vannforsyning 
fra Langlia blir etter dette en reserve-
løsning. Sprengningen av tunellene og 
de to bassengene går stort sett etter 
planen og ferdigstillelse er fremdeles 
beregnet til våren 2014. 

Dersom du har spørsmål om fremdrift, 
rystelser eller ønsker sms-varsling før 
sprengladningene kommer kan du gå 
inn på følgende nettside; http://www.
vann-og-avlopsetaten.oslo.kommune.no

Vinderentorget 

I kommunedelplanen har Vinderen 
såkalt knutepunkstatus, noe som bl.a. 
innebærer en langt tydeligere fortetning 
enn områdene rundt.  Sameiet i Slem-
dalsveien 72 (bygget med Vinderentor-
get langs nedover-stasjonen) har sendt 
inn et planforslag om radikal utvidelse 
av eiendommen til mer forretninger, 
kontorer, boliger og parkering.  Utvik-

lingen av Vinderen fra åpen villabebyg-
gelse til ganske tett ”bymessig karak-
ter” vil fortsette. Slik har Vinderen som 
”nærsentrum” nær sagt alltid tilpasset 
seg tidens behov.  Urbaniseringen har 
politisk støtte.  Ris Vel vil fortsette å 
følge med!  På Vinderen er det trangt 
nok som det er!

Gul liste - byantikvaren
Det er et hardt press på potensielle 
boligtomter i vårt område.  Utbyggere 
betaler mye for gamle eiendommer 
med store tomter.  Mange av strøkets 
gamle ærverdige boliger står i fare for 
å bli ”nedbygget” av nye, inn til videre - 
strøksfremmede konstruksjoner eller 
til og med i fare for riving.  Byantikva-
ren har et langt og stort etterslep av 
eiendommer som er vurderte – eller 
foreslått vernet, men som ennå ikke er 
kommet på den ”Gule listen” over beva-
ringsverdige bygninger.
Tennisveien nr 1 – ”presteboligen” på 
Slemdal var en av disse. Etter hen-
vendelse fra Ris Vel er bygningen nå 
kommet inn på listen.  Det er imidlertid 
fare for at tomten kan bli delt slik at 
det gir rom for nye boliger vest for den 
bevaringsverdige bygningen.

Kabelspaghetti 
Etter en del henvendelser om sjene-
rende og til dels farlige oppheng av 
luftkabler langs veiene (strøm, telefon 
og kabel-TV) sendte Ris Vel ut en enkel 
spørreundersøkelse til ca 500 tilfeldige 
husstander om temaet.  Responsen 
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var stor og vi henvendte oss derfor til 
ansvarlige politikere om saken.  Den 
28. mars 2012 gjorde Oslo bystyre et 
enstemmig vedtak om å kartlegge 
kostnadsnivå, fordeling av kostnader, 
kartlegge graveteknologier, utrede mu-
lige påbud om nedgraving av kabler, mv. 
Dette er bra samtidig som vi innser at vi 
må ha stor tålmodighet i en så omfat-
tende og ganske kompleks reform som 
denne.
 
Vi har stor glede av samarbeid med 
Nordstrand Vel som har lignende utfor-
dringer.  Det er bestemt at Oslo kom-
mune med involverte parter og etater 
skal ”prøve ut” nedgraving langs 3 veier 
på Nordstrand.  

I tillegg til dette kom det en oppløftende 
Høyesterettsdom i oktober i fjor der 
Bærum kommune vant over Hafslund 
(storeier av gatestolper) som kort fortalt 
påla Hafslund å grave ned luftkablene 
i en konkret vei.  Det er ennå uvisst 
hvilken overføringsverdi denne dommen 
har for nedgraving generelt.  Ris Vel job-
ber videre med saken!  

Frognerseterlinjen (FSL) / ”Holmen-
kollbanen” 
Ris Vel er opptatt av spesielt to for-
hold ved banen «vår»: 1 - at den skal 
fortsette å gå i gjennomgående pen-
deltrafikk i tunellen som bestemt av 
Byråden (og ikke stoppe på Majorstuen), 
og 2 - at de endringer som planlegges 
med stasjonene ikke skal forringe kol-
lektivtransporttilbudet i vårt område og 
dermed redusere bruken.  

Bruken må derimot økes!  I denne 
sammenheng holdes det god kontakt 
med Ruter (KTP), og møter arrangeres 
ved behov.  Det følges godt med på de 
forslag og beslutninger som tas. 

I tillegg er Ris Vel aktivt med i diskusjo-
ner om løsninger for Gulleråsen og ikke 
minst Vinderen og Slemdal-kryssene (se 
egne avsnitt).

Gulleråsen stasjon
Fremdeles er stasjonen stengt for 
sydgående trafikk, altså på tredje året! 
Mange forslag til løsning på problemet 
med lange trikker og bratte svinger har 
som kjent vært diskutert. Pånytt vil vi 
gjerne gi Aksjonsgruppen honnør for 
utrettelig innsats og stå-på-vilje! Det 
har vært nødvendig for at politikerne nå 
har instruertde ansvarlige til å finne en 
løsning slik at trikken igjen kan stoppe 
på Gulleråsen. Aksjonsgruppen og Ris 
Vel har sammen deltatt i flere møter 
med Ruter og Kollektivtransportproduk-
sjon AS (!) som nå skisserer 2 alternati-
ver til bygging av ”midlertidig” perrong; 
en syd og en nord for dagens Gulleråsen 
st.

Plan- og bygningsetaten er positive til 
å gi dispensasjon fra gjeldende regu-
leringsplan slik at ny perrong raskt 
kan bygges etter oppnådd avtale med 
berørte grunneiere. 

SISTE: Ruter melder akkurat nå at slik 
enighet dessverre ikke er oppnådd. 
Saken er tilbake hos Byrådsavdelingen 
for Miljø og Samferdsel.  Kreative for-
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slag til løsning på perrongproblemet på 
Gulleråsen stasjon (sydgående) mottas 
med takk!!

Småhusplanen
Dette er som kjent navnet på den regu-
leringsplanen som gjelder for de fleste 
av eiendommene i vårt område samt 
nesten 29.000 til i alle deler av Oslo.  
Den ble vedtatt i 2006 og avløste de 
midlertidige reguleringsbestemmelsene 
vi hadde hatt ganske lenge.  Ris Vel har i 
flere år etterlyst en revisjon, ikke minst 
for å redusere eller tette hull som har 
gjort boligutbygging og fortetning til en 
litt for uforutsigelig affære.  

Ris Vel fikk i februar delta ved en 
deputasjon i by- og utviklingskomiteen 
på Rådhuset der det ble bekreftet at 
revisjonen av disse reguleringsbestem-
melsene høyst sannsynlig blir behandlet 
og vedtatt i bystyret i mai i år.  Hoved-
hensikten er å forsøke å presisere en 
del begreper ved utforming og plasse-
ring av ny bebyggelse.  

Ris Vel hadde kanskje håpet at det iste-
denfor stadige revisjoner ble utarbeidet 
et nytt og mer helhetlig regelverk for 
boligbygging tilpasset hver enkelt bydel 
og de særegenheter og utfordringer 
som kjennetegner disse.  Likevel ser vi 
frem til våren/sommeren da vi sannsyn-
ligvis får et bedre instrument i kampen 
mot uvettig fortetning, se for øvrig mer 
om dette et annet sted i årsberetningen 
og på våre hjemmesider, www.risvel.no.

Vinderen- og Slemdalkryssene
Ris Vel utviser stort engasjement for å 
få til kort- og langsiktige forbedringer.  
Prosessen har gått langsomt.  Et privat 
forslag til løsning ga Bymiljøetaten 
(BYM) en kjærkommen anledning til å 
forsinke prosessen.  I henhold til den 
planen BYM nå arbeider etter, tilkjen-
negitt i brev til Ris Vel i januar i år, vil 
en konsekvensutredning for Vinderen-
krysset være ferdig etter sommerferien 
2013.  Her vil det foreligge vurderinger 
av alle de forslag som er fremmet, også 
de mer kortsiktige tiltakene, så som 
utvidelse til tre felt i Slemdalsveien, på 
begge sider av krysset. BYM er fortsatt 
i dialog med Kollektivtransportproduk-
sjon (T-banen) om sikkerhetsmarginene 
for heving og senking av bommene. 

Ruter fremhever i sin langtidsplan at 
utbedring av Vinderen-krysset må sees 
i sammenheng med en tilsvarende 
utbedring av Slemdal-krysset, da de 
ikke ønsker å stenge banen for trafikk to 
ganger.  Ruter ønsker også å legge ned 
Frøen og Steinerud stasjoner og eta-
blere en ny stasjon ved Diakonhjemmet. 

Det pågår også en utredning om et stør-
re byggeprosjekt på Vinderen, som også 
vil få konsekvenser for trafikkavviklin-
gen. Det er dermed mange instanser og 
mange interesser involvert i denne sa-
ken.  Så selv om BYM vil ha konsekvens-
utredningen ferdig etter sommeren, vil 
det være behov for betydelig innsats for 
å få til en politisk prioritering av saken.  
Ris Vel vil benytte alle muligheter for å 
holde saken varm. 
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For Slemdalkrysset er ingen utredning 
på gang i kommunen, så når Vinderen 
er avhengig av Slemdal, ser det dess-
verre ut til at dette vil ta tid.  Kanskje et 
OL i Oslo kan være

Svenstuveien 
Svenstuveien opp mot Skådalen stasjon 
har i flere år vært stengt for gjen-
nomkjøring med en oppsatt bom.  Ris 
Vel støtter det arbeidet som har vært 
gjort og gjøres av flere privatpersoner i 
nabolaget for å fjerne denne hindringen.  
Bydelsutvalget er også klart for dette, 
fordi biltrafikken da vil fordele seg me-
get bedre på hele veisystemet i området.  
Trafikksikkerheten, særlig for de mange 
gående skolebarn, vil dermed forbedres 
vesentlig. 

De byråkratiske hindringer har imidler-
tid syntes nesten ugjennomtrengelige, 
men en løsning har sett ut til å komme.  
I løpet av 2013 skulle det kunne forven-
tes en løsning med fortau og fjerning 
av bommen, men andre signaler tyder 
dessverre på at dette kan ta lengre 
tid - av rent formalistiske grunner hvor 
politikerne ser ut til å ha blitt handlings-
lammet av eget byråkrati.

Trafikkforholdene Generelt
Under vårt motto ”Trygghet og trivsel” 
vil Ris Vel engasjere seg i trafikkforhol-
dene generelt i vårt område.  I tillegg 
til en del konkrete veiprosjekter som er 

omtalt spesielt i denne Årsmeldingen, 
har vi videreformidlet og påpekt behovet 
for farts-humper flere steder i området.   
Mange er gjennomført, men noen har 
vi ikke fått gehør for, særlig av økono-
miske grunner.  

Det er ille og dessverre slik at en del 
prosjekter som kommunen igangset-
ter, går ut over sine budsjetter slik at 
all ”reserve” blir spist opp i stedet for 
å kunne benyttes til en serie mindre 
trygghetsprosjekter.  

Fortau og humper er slike trygghets-
prosjekter, samt vedlikehold av en 
rekke stier og smett. Utbyggnings- og 
fortettnings-prosjektene i området må 
passes på, så ikke våre trygge stier og 
smett blir beslaglagt.  Arealet til slike 
stier har sjelden eget gårds- og bruks-
nummer, men tilhører vanligvis de til-
støtene eiendommer.   En utbyggnings-
entreprenør der har ikke nødvendigvis 
noen egen interesse i å opprettholde en 
slik sti
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Gangveiforbindelsen mellom 
Charlotte Andersens vei og 
Holmenveien
Utbyggingen på Lillevinderen fortsetter i 
stort tempo. Ris Vel ble, av en engasjert 
Vinderen-beboer, gjort oppmerksom 
på at det så ut som om utbyggerne ikke 
ville bevare gangveiforbindelsen. Det 
er en gammel forbindelse som inntil 
utbyggingen startet, ble brukt av en stor 
mengde mennesker.  Ris Vel engasjerte 
seg derfor for å søke å oppretthode en 
forbindelse.  Gjennom tett dialog med 
utbyggerne har vi fått en bekreftelse 
på at gangveien vil bli opprettholdt i en 
bredde på 2m.

Stien Gråkammen – Hemingbanen
Adskillige ivrige brukere av stien mel-
lom Gråkammen stasjon og Hemingba-
nen gleder seg over gjennomgangsmu-
ligheten og belysningen som kom i 2011.  
Det er dessverre et lite men; rekkverket 
i nederste del mot banen, mangler 
fortsatt.  Vi har god dialog med Heming, 
som trodde planeringen utenfor den nye 
hallen ville være ferdig sist sommer. 
Planeringen lot dessverre vente på seg, 
noe som igjen førte til at rekkverket 
ikke kunne plasseres før vinteren kom.  
Heming har investert i en strø-tralle, og 
strør jevnt og trutt. Likevel må og skal 
det komme et rekkverk i tillegg!

Stien/trappen Dagaliveien – Bjørn-
veien
Denne stien er et trygt alternativ for 
skolebarna til Slemdal skole som vil 
unngå den trafikkerte Stasjonsveien.  
Den brukes også mye av beboere som 
skal til Slemdalsenteret. Stien med 
tretrapp begynner å bli nedslitt og om 
vinteren forsvinner trinnene og ”trap-
pen” benyttes som sklie av skolebarna.  
Det er sterkt ønskelig med ny ståltrapp 
som kan erstatte den gamle tretrap-
pen. Oslo kommune har fraskrevet seg 
et hvert ansvar for vedlikehold og truer 
med å stenge passasjen dersom den er 
forbundet med fare å benytte den. Ris 
Vel arbeider med å holde stiene i nær-
området åpne, da dette er til stor nytte 
og glede for brukerne.  Ris Vel arbeider 
for å finne mulige bidragsytere til utskif-
ting av trappen og har fått forskjellige 
anbud til ny ståltrapp.

Stien mellom Anne Maries vei 
og Slemdalsveien, langs Sognsvanns-
bekken
Som en av de mange stier og smett i 
området som er meget brukt, har også 
denne behov for vedlikehold.  Og dette 
må som oftest utføres av frivillige i 
området eller at Ris Vel støtter opp.  På 
denne stien er grusing gjort i sommer 
og strøing gjort i vinter, samt at belys-
ningen er vedlikeholdt.  Men det er ikke 
helt enkelt å få gjort så meget som man 
kunne ønske uten et større engasjement 
fra brukerne.  
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Stien mellom Vinderenveien/Tunfaret 
og Rasmus Winderensvei 
Villaveiene i vårt område blir mer og 
mer fortettet med parkerte biler på 
dagtid. Dette får også konsekvenser for 
barna som går til og fra skolen.  Ris Vel 
har derfor støttet arbeidet med å få be-
lysning i turveien mellom Vindernveien/
Tunfaret og Rasmus Winderensvei, slik 
at dette kan bli en trygg og sikker vei 
både for barn og voksne.  Foreløpig har 
vi fått avslag av Bymiljøetaten, men vi 
gir ikke opp, og arbeider videre med 
saken.

Turvei A5 mellom Løkkaskogen og 
Dagaliveien
Stien trengte oppgradering og våre hen-
vendelser til kommunen førte ikke frem. 
Vi bestilte et lass med grus som ble 
fordelt utover området, i samarbeid med 
lokale beboere og brukere av stien.

Inngangen til Marka innerst i Risbekk-
veien   
Medlemmer har hjulpet oss å få satt 
opp skilt og søppelkasse der hundeei-
ere oppfordres til å rydde opp etter sine 
firbente.  Kommunen vil imidlertid ikke 
tømme slike ”private” søppelkasser, så 
det gjøres også av en ordensmann blant 
oss.  Tusen takk!

Skådalsløypa  
Om det er som følge av Ris Vels innsats 
forrige år eller ikke  -  ganske kort etter 
at uværet i høst igjen ødela deler av 
Skådalsløypa, så var Skogvesenet der 
og reparerte.  Vinterens Skådalsløype 
har vært helt upåklagelig!  Takk til 
Skogvesenet!

Villsvinet ved Slemdal skole 
Til Ris Vels 100 års jubileum i 2005 
forærte Ris Vel ny granittsokkel til Vill-
svinet.  Fra Kunst i Oslo (kommunens 
kunstsamling som eier villsvinet) fikk vi 
endelig beskjed våren 2012 at de hadde 
plaketten ferdig med tekst for monte-
ring på sokkelen i løpet av sommeren.  
Men dessverre, ennå ikke (mars 2013), 
men vi skal ikke gi oss ennå.  
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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

27.4.12 var det dugnad på dammen. 
Tross regnet ble det gjort en bruk-
bar innsats, så området rundt bua på 
dammen igjen ser sånn noenlunde ut. 
Bordet v/fiskerboden fikk virkelig en 
ansiktsløftning. Det er nå igjen stødig og 
klar til å motta folket. Naturtrappen ble 
også reparert og vi fikk gruset litt. God 
innsats av de 9 som trosset været.

Oslo Sportsfiskere tok på ettersom-
meren 2012 kontakt med Bymiljøetaten 
for å lufte mulighetene for å oppgradere 
fiskerboden til en tidsmessig stand 
med et mer tiltalende ytre. Eventuelt 
rehabilitering kan bli aktuelt i 2013 / 14 
dersom tillatelser fra berørte gis. 

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.

Sportsfiskerne informerer 
om at vårens dugnad blir 

tirsdag 23. april
kl 18.

Stasjonene  
Dugnadsgjengen har som tidligere 
skurt, feiet og ryddet søppel på og 
rundt Gråkammen stasjon, også hele 
skråningen ned til Hemingbanen.  Se 
egne avsnitt om FSL/Holmenkollbanen 
og Gulleråsen stasjon.  Listen over 
stasjonskontaktene finnes på hjemme-
sidene.

Blomstertønnene
Blomstertønner på Steinerud, Vinderen, 
Gaustad, Ris og Slemdal stasjoner, er til 
glede for reisende med trikken og forbi-
passerende. Vi får god hjelp til vanning 
– i år fra oven. Om du ser mange visne 
blomster eller tørr jord i tønnene, er det 
lov å gjøre noe med det. Belønningen er 
et penere nærmiljø.

Ris Vels pris  
(tidl. P.A. Ellingsens pris) 
- Prisen kan tildeles frivillige organisa-
sjoner, 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. 
 
Prisen for 2013 er tildelt IL Heming ved 
allidrettsgruppen for utviklingshemme-
de (IPU). I år er støtten på kr. 30.000.- 
som skal finansiere en trenings- og 
opplevelseshelg for medlemmene! Vi 
gratulerer og ønsker lykke til med ar-
rangementet!
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Andre gaver/bidrag
Vinderen Bo- og service senters venne-
forening søkte om kr 5.000,- til anskaf-
felse av glass i vinduene på Paviljongen. 
Styret vedtok å støtte tiltaket.  

Hold din sti ren!  
Ris Vel får stadig henvendelser om 
forsøpling rundt stier, innfallsveier til 
Marka og på friområder, med forespørs-
ler 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 med-
lemmer gi beskjed om manglende eller 
ødelagte skilt, eller skilt som skjules av 
grener som bør klippes. 

Strøkasser 
Vi har et godt samarbeid med By-
miljøetaten, Divisjon Samferdsel.  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. 

Medlemsstatus
 Pr. 31.12.2012 hadde vi 5 æresmedlem-
mer: Tore Holtskog, Kristin Riddervold 
Mourud, Wilhelm Krogh Stabell, Paul 
Arne Skajem og Erik Schultz.  Vi har ca 
1070 enkelthusstander og 30 sameier 
med ca 450 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.

Vi ber alle våre medlemmer om å fore-
slå medlemskap til andre, og å henvise 
til våre hjemmesider på www.risvel.no 

Velkontaktordningen
Velkontaktene har i alle år fulgt med i 
sitt område og tatt i et tak for å rydde 
opp og underrette daglig leder eller 
styremedlemmer om saker som trenger 
oppfølging.  Etter hvert som våre faste 
kontakter er blitt ”voksne” har det vist 
seg vanskelig å få tak i nye. Ordningen 
vil derfor avvikles gradvis – og vi takker 
alle som har hjulpet oss. Listen over 
velkontaktene i 2012 finnes på hjem-
mesiden. 

Hjemmesiden
www.risvel.no Ris Vel fornyet sin hjem-
meside i 2010 og vi opplever at flere og 
flere er innom siden. Veikartet Myke 
veier – stier og smett er laget interaktivt 
slik at det zoomes inn for å få nøyaktig 
informasjon.
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Markedsføring
Vi har utviklet et sett nye annonser og 
valgt å bruke dem i våre lokale medier 
Hemingavisen og Risbladet. Det er 
ønskelig å få tak i flere medlemmer 
og annonsene kan bidra til at vi får 
flere med oss. Men kanskje like mye er 
disse annonsene en form for støtte til 
IL Heming og Ris menighet til det gode 
arbeidet som kontinuerlig gjøres i vårt 
nærområde. 

Les mer om hvorfor det er viktig å være 
medlem under ”Formannen har ordet” 
og på www.risvel.no

Flere medlemsfordeler - 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!

Fra Frøen til Midtstuen og fra Holmendammen til Risbekken      www.risvel.no
Ris Vel for ditt ve og vel!  

Hvem bidro til å flytte 9500 billass med stein fra 
Vettakollen Høydebasseng bort fra vårt distrikt?

Ris Vel gjør mye for alle i nærmiljøet
Vi har bl. a. vært en sterk pådriver for at 9500 billass med stein, fra de to underjordiske vannbassengene, 
ikke skulle transporteres på våre uoversiktlige og smale veier. Der hvor barna våre går og sykler til skolen 
og Hemingbanen. Der hvor småbarnsmødre triller vogn. Der hvor trafikken er farlig nok fra før uten fortau. 
Vi lyktes! Som vi lyktes med å gi barna lys og rekkverk mellom Hemingbanen og Gråkammen. Vi jobber 
aktivt for å få til et nytt Vinderenkryss.

Får vi flere medlemmer, får vi lettere gjennomslag for viktige saker.

Les mer om Ris Vel og meld deg inn på www.risvel.no

Fra Frøen til Midtstuen og fra Holmendammen til Risbekken      www.risvel.no

Ris Vel for ditt ve og vel!  

Vi ønsket at barna skulle få lys og rekkverk
mellom Hemingbanen og Gråkammen. Og lyktes.

Ris Vel gjør mye for alle i nærmiljøetI Ris Vel er vi veldig opptatt av barnas sikkerhet på veiene. Blant annet har vi vært en sterk pådriver 

for lys og rekkverk mellom Gråkammen stasjon og Hemings anlegg. Vi lyktes! I dag er lyset ferdig 

montert i bakken opp til Gråkammen stasjon, og enda mer rekkverk kommer snart.
Vi jobber med viktige saker i nærmiljøet. Som vi gjorde da vi var pådrivere for å flytte transporten 

av steinmasser fra Vettakollen Høydebasseng bort fra vårt distrikt. Vi jobber aktivt for å få til 

et nytt Vinderenkryss. Får vi flere medlemmer, får vi lettere gjennomslag for viktige saker som 

angår deg. 

Les mer om Ris Vel og meld deg inn på www.risvel.no

I år som i fjor vil styret legge Årsberetningen for 2012 
ut på hjemmesiden til Ris Vel. 

www.risvel.no 

Vi legger ut noen papirkopier på Vinderen Seniorsenter 
og på Vestre Aker Frivillighetssentral. 

De som ønsker å få papirkopi sendt i posten kan ringe 
daglig leder Carolyn Dahr på 951 01 627 etter kl 17, 

eller sende e-post til cadahr@online.no 

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.

Arne Nordviste    Cath Heiberg     Tone C. R. Gulowsen       Cathrine Halle
Ian Swanstrøm    Gunnar Mellbye   Jan Erik Johansen    Jack C. Evrin
(sign.)
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FORMANNEN  HAR ORDET

Et utdrag av sakene vi har arbeidet med 
finner du i denne årsberetningen. Vi 
prøver også kontinuerlig å oppdatere 
våre hjemmesider med små og store 
nyheter (www.risvel.no). 

Skulle det likevel trekkes frem et tema 
fra denne mengden er spørsmålet om 
boligfortetning både svært aktuelt og 
meget engasjerende.  Oslo kommune 
har selv beregnet at bydel Vestre Akers 
andel av Oslos vekst neste 10 årene er 
7700 personer, dvs. ca 3200 nye hus-
stander.  Selv om Ris Vels nedslagsfelt 
kun er en bit av bydelen har vel de fleste 
allerede merket at noe skjer.  Med nye 
tider følger nye krav.  Vi mener det bør 
tilrettelegges for at flere får bo i vår 
del av byen og ta del i de gode opp-
vekst- og levevilkår vi har.  Nøkkelen 
ligger i måten dette gjøres på. Ingen er 
tjent med at bokvalitetene forvitrer, at 
bydelens særpreg viskes ut og at gamle 
og nye beboere til slutt sitter igjen med 
dårlig smak i munnen og lurte på hva 
som egentlig skjedde!  Alle involverte 
parter inkl. kommunen og utbyggere må 
ta ansvar for at de utfordrende konse-
kvensene av fortetningen avhjelpes.  

Stikkord er fremkommelighet, veier, 
fortau, parkering, trær, Vinderenkryss, 
barnehager, skoler, med mer.  Vi jobber 
med alle disse sakene. Har du flere ber 
vi om å bli kontaktet! 

I forlengelsen av dette emnet er vi 
spesielt glade for at den såkalte Store-
brandtomten etter mange års tautrek-
king nå endelig ser ut til å avsettes til 
offentlige formål som skole, barnehage, 
mv., se egen sak.

Hvorfor er det viktig å være medlem i 
Ris Vel?
På samme måte som idrettens klassis-
ke balansegang mellom topp og bredde 
– og den gjensidige avhengigheten mel-
lom de to – vil på mange måter summen 
av lokaldemokrati speile verdensbe-
givenhetene!  Atomfrie soner er vel 
og bra, men fungerer ikke nærmiljøet 
har man det ikke godt.  De helt lokale 
forholdene er det første man møter om 
morgenen, det innerste og nærmeste 
”laget” dersom verden var en løk!!  Det 
er her Ris Vel kommer inn og ønsker å 
gjøre en forskjell. Ris Vel prøver hele ti-

Det har vært et begivenhetsrikt år for Ris Vel med temarike styre-
møter og jevn kontakt ”mellom slagene”.  Det er mye inspirasjon å hente 
fra engasjerte medlemmer, ingen sak er for liten og ingen for stor!
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den å målbære ønsker om små og store 
forbedringer i vårt nærmeste miljø og 
omsette disse til økt bokvalitet for alle! 

For å klare dette må Ris Vel være både 
relevant og representativt.  Det har vi 
vært i de over 100 årene denne forenin-
gen har eksistert!  Eksistensberettigel-
sen måles gjennom delaktighet og her 
kommer du inn som medlem! Med en 
tett medlemsmasse øker vår slagkraft 
overfor myndighetene. 
Makta rår. Når vi kan tale på vegne 
av mange tusen velgere blir vi faktisk 
hørt!  Det er når vi kan dokumentere vår 
relevans at vi vinner frem og kan nå våre 
mål!

Hver tredje husstand i vårt område er 
medlem av Ris Vel. Det er egentlig gan-
ske imponerende! Samtidig er altså 2 
av 3 husstander IKKE medlem.  Det er 
verre! Vi ønsker alle dere velkommen 
som medlemmer i Ris Vel!  Raskeste vei 
er gjennom hjemmesidene www.risvel.
no.  Der vil du også kunne lese om flere 
av medlemsfordelene.

Ris Vels styre har 8 medlemmer som 
velges for 2 år av gangen blant og av 
medlemmene på årsmøtet hver vår.  Alle 
kan fremme kandidater, gjerne seg selv!  
Ta kontakt med kontoret i god tid før 
årsmøtet! 

Nytt av året er etableringen av Ris Vels 
Råd som konstitueres på årsmøtet i 
april 2013.  Dette er en uforbindtlig 
samling erfarne lokalentusiaster som 
styret til enhver tid kan rådføre seg 
med.  Rådet vil også fungere som en 
”utvidet valgkomite”.

På årets møte vil 4 styremedlemmer 
takke for seg.  Tone Gulowsen, Cathrine 
Halle, Jan Erik Johansen og Gunnar 
Mellbye har alle på hver sin måte og i 
ulikt antall år bidratt stort i styrearbei-
det.  Vi takker for samarbeidet!  Hel-
digvis vil vi også i fremtiden få glede av 
deres erfaringer og kunnskaper 
gjennom deltagelse i Ris Vels Råd!

Velkommen  til Ris Vel og til et spen-
nende årsmøte den 16. april hvor du 
også vil få høre om hva en eventuell 
OL-søknad for 2022 kan ha å si for vårt 
nærområde!

Arne Nordviste

 RIS VEL  13



RIS VEL                                                                                                                                                        Beløp i 1000 kr

Årsregnskap 2012

         2011
RESULTATREGNSKAP   
   
Driftsinntekter   
Medlemsinnbetaling   181 800 
Bidrag inn    
Sum Driftsinntekter    181 800 
   
Driftsutgifter   
Kontorhold, tlf,data,porto    100 553 
Trykksaker      28 627 
Medlemskontigenter             600 
Gaver/bidrag/stipend       57 825 
Oppryddingsaksjon/div.       27 568 
Sum driftsutgifter     215 173 
   
Driftsresultat     -33 373 
   
Finansinntekter   
Bankrenter   12 200 

Årsresultat     -21 173 
   
BALANSE PR 31.12.   

Eiendeler   2011
Bankinnskudd     26 520 
Medlemskonto          a) 397 353 
Sparekonto  124 918 
Sum eiendeler          548 791 
   
Egenkapital   
Kapital 01.01.           569 964 
Årsresultat          -21 173 
Kapital 31.12.          548 791 
   

Noter:     
a) kr 15000 øremerket Holmendammen   
kr 15000 øremerket rekkverk, Hemingbanen   

2012

173 459
15 000

188 459

83 539
44 109

  600
46 681

178 837

9 622

13 113

22 735

2012
32 732

409 862  
128 932
571 526

548 791 
22 735

571 526
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Styremedlemmer – 2012

Formann Arne Nordviste
Melkevn. 20, 0779 Oslo
Tlf  91 56 05 25, 
arne@nordviste.no

Daglig leder Carolyn Dahr
Tuengvn. 21, 0374 Oslo
Tlf  95 10 16 27, 
cadahr@online.no

Gunnar Mellbye
Huldrevn. 31, 0781 Oslo
Tlf  22 14 33 69, 
gmellbye@online.no

Cath Heiberg
Ivar Aasensv. 14, 0471 Oslo
Tlf  22 14 69 28, 
cath.heiberg@vinderen.gs.oslo.no

Tone C.R. Gulowsen
Heyerdalsv. 11B, 0777 Oslo
Tlf  22 14 91 04, 
tgulow@online.no

Cathrine Halle
Vettalivn. 10C, 0781 Oslo
Tlf  91 63 24 60, 
cathrine@halle.no

Ian Swanstrøm 
Holmenvn. 14, 0374 Oslo
Tlf  95 88 87 52, 
ian@dybwadfys.no

Jan Erik Johansen
Bjørnvn. 73, 0773 Oslo
Tlf 90 19 18 30, 
jan-erik@christianiaeiendom.no  

Jack C. Evrin
Trosterudvn 33F, 0778 Oslo
Tlf  41 29 99 39, 
j-evrin@online.no 

Renovasjon – Hageavfall – Mini-
gjenbruksstasjon
Mens vi venter på nye Smestad avfalls-
mottak, anbefaler vi Grefsen eller
Haraldrud. I tillegg har flere bensin-
stasjoner mottak for malingspann, 
lyspærer, batterier osv. 

Grefsen Minigjenbruksstasjon og 
hageavfallsmottak 
Tar i mot mindre mengder farlig- og 
elektrisk avfall, papir og papp.  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 kapel-
let, 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) gjenbruks-
stasjon
Haraldrudvn 18. Innkjøring via Brobekk-
veien 87. .Åpningstider: Mandag-fredag: 
07.30-19.30, lørdag: 09.00-14.30
All slags avfall, hageavfall, gjenbruk og 
”kontinuerlig loppemarked”.
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Ris Vels område
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www.risvel.no

RIS VEL
Tuengveien 21, 0374 oslo
Telefon: 95101627
cadahr@online.No

Bankgiro: 1607 38 57876
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