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Innhold

Ris Vels styre i 2017 har bestått av Mathilde 
Fasting (formann), Nina Skaugen,
Johan Mohn, Finn Sommer, Wilhelm Mustad, 
Espen Eskeland, Alf Skaug. Kirsti Ellefsen ble 
valgt inn i styret, men måtte trekke seg  
i august. Daglig leder har vært Carolyn Dahr. 
Revisor har vært Hans Erik Lie.

Det har vært 6 styremøter.
Årsmøtet ble avholdt den 3. mai 2017 på  

Heminghuset med ca 45 medlemmer tilstede. 
Formannen gjennomgikk årsberetningen med 
kommentarer. 

Etter de faste postene redegjorde Øystein Grov 
fra Ruter for status for Holmenkollbanen fra 
Ruters side. Deretter kom Per Trygve Hoff fra 
Høyre og Andreas Halse fra Arbeiderpartiet 
og redegjorde for de politiske meningene om 
sakene som angår Holmenkollbanen.
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Markedsføring 

Ris Vel har ca 1300 medlemmer, men vi 
trenger flere for å kunne finansiere viktige 
utredninger, oppgraderinger og vedlikeholds-
arbeider som er beskrevet andre steder i denne 
årsrapporten. For selv om mye av Ris Vels 
innsats er basert på frivillig arbeid, har vi også 
større oppgaver som koster om vi skal kunne 
gjennomføre dem. For primært å nå frem til 
yngre familier oppgraderer vi vår hjemmeside 
jevnlig med aktuelle saker og tilhørende linker 
på www.risvel.no og vår Facebook side.
Men den beste markedsføringen burde være 
de tiltak man har fått gjennomført, eller bidratt 
til gjennomføring av til glede for store og små,  
og som er beskrevet i denne årsrapporten.

Valgkomité 

Cath Heiberg og Arne Nordviste utgjør i dag 
valgkomitéen for innstilling til styret i Ris Vel. 
Det er årsmøtene som velger styremedlemmer.
Ris Vel ønsker seg et bredest mulig utvalg av 
engasjerte personer til styret i foreningen. 
Kjønn, alder, bosted, bakgrunn, erfaringer, 
med mer, teller.

Har du forslag til mulige kandidater,  
mottas det med takk. Ta kontakt med:
Cath Heiberg  
Tlf.: 971 71 778, cath.heiberg@gmail.com
Arne Nordviste 
Tlf.: 915 60 525, arne@nordviste.no

Vellet etablerte i 2013 en Facebookside,  
https://www.facebook.com/pages/Ris-Vel,  
i håp om å nå flere yngre medlemmer i 
området vårt. Vi oppfordrer alle til å like 
siden og tipse om den. Ris Vel ønsker å 
benytte den som en aktiv kanal for  
kommunikasjon med medlemmer.

Siden skal både være en informasjons-  
og rekrutteringskanal, i tillegg er den mer 
interaktiv enn hjemmesiden vår 
www.risvel.no. 

Medlemskontingent kan betales raskt og 
enkelt via hjemmesiden. Se www.risvel.no

Ris Vel på nett
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Styret i Ris Vel har fungert godt i 2017, selv 
om et styremedlem dessverre måtte trekke 
seg noen måneder etter årsmøtet. Arbeids-
oppgavene er fordelt, og det har særlig vært 
mye å gjøre i forbindelse med planene for 
utbyggingen på Slemdal og de pågående 
planene for Frøen og Diakonhjemmet. Vellet 
har besluttet at noen styremedlemmer følger 
utbyggingssakene tett, slik at vi til en hver tid 
har oversikt over hva som skjer. Utbyggings-
planene på Slemdal er derfor valgt som tema 
på årsmøtet i 2018.

Carolyn Dahr har også i år fungert utmerket 
som sekretær og organisator for Ris Vel, tusen 
takk til henne for denne strålende innsatsen. 
Takk også til alle styremedlemmene som har 
brukt sin tid til oppgaver for Ris Vel. Jeg kan 
dessverre ikke love at det blir mindre å gjøre i 
årene fremover, fordi det er mange større saker 
som krever vellets innsats og som er viktige for 
beboerne i Ris Vels område. 

Vi har i 2017 intensivert informasjonen om 
arbeidet vi gjør i Ris Vel på vellets hjemme-
side og på Facebook. Det er viktige kanaler for 
å nå ut til alle. Vi håper at flere vil engasjere 

seg, og at flere ser verdien av et fungerende vel 
som tar ansvar i små og store saker. Ryddige 
T-banestasjoner, stier og smett er viktig for 
trivselen. I 2017 er flere saker løst, blant annet 
gjerde ved Gaustadbekken.

Valgkomiteen har i perioden bestått av  
Cath Heiberg og Arne Nordviste.
Johan Mohn har frasagt seg gjenvalg. Han går 
inn i valgkomiteen og erstatter Cath Heiberg. 
Joakim Stensland er nominert til å overta  
plassen. Alle øvrige styremedlemmer tar 
gjenvalg. For å forsterke styret innen trafikk-
spørsmål og barnas skolevei, mm. er Renate 
Jahr Nestegard innstilt som nytt styremedlem. 
Styret består etter dette av 8 personer i tillegg 
til Carolyn Dahr.

Vel møtt til årsmøte i Ris Vel tirsdag 24.4. kl. 18 
på Hemingbanen med påfølgende informasjon 
om planene for utbyggingen på Slemdal.

Mathilde Fasting, formann

Formannen har ordet

Bygg- og reguleringssaker

Utkast til ny kommuneplan 2017  
(PBE Sak: søk Kommuneplan Oslo 2017)

Ris Vel har i høring til utkast til ny kommune-
plan lagt vekt på trafikk og fremkommelighet 
med særskilt fokus på byens aldrende befolk-
ning og personer med forflytningsproblemer. 
Alle kan ikke sykle. Bilen vil være nødvendig 
for de fleste familier, og byen må være tilgjen-
gelig for alle. Man må ha regulert parkering 
ved kollektivtilbudene hvis man skal redusere 
biltrafikken i sentrum.

Fortetting forutsetter oppgradering av vei, 
vann, kloakk, overvann, skoler og barnehager. 
Det må være krav at all infrastruktur er på 
plass før det blir gitt igangsettingstillatelse for 
ny fortetting. Utbygging på Hafslundtomten 
og Diakonhjemmet vil gi en voldsom trafikk-

økning og stille store krav til ny infra struktur. 
Trafikken til og fra Diakonhjemmet vil bli  
kaotisk uten nye løsninger.

Vinderen og Slemdal T-banestasjoner må 
bygges plandelt, slik at biler, sykler og gående 
ikke krysser i samme plan som banen. Arbeidet 
må gjøres samtidig på de to stasjonene og 
samtidig med bygging av nye Diakonhjemmet 
stasjon, slik at banens nedetid ikke blir unødig 
forlenget.

Til slutt i høringen understrekes viktigheten av 
følgende avsnitt i forslaget til ny kommune plan: 
Oslo kommune legger til grunn at fortetning  
baseres på frivillighet. Vi vil alltid og så langt  
det lar seg gjøre, søke minnelige løsninger med 
berørte grunneiere når areal ønskes sikret for 
gjennomføring av offentlige tiltak. Kommunen vil 
ikke ekspropriere boligbebyggelse til nye boliger. 
Vi forutsetter at dette også vil gjelde den  
planlagte fortetning på Slemdal.

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.

Saker Ris Vel har arbeidet 
med i 2017
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Slemdal senterområde,  
PBE Saksnr 201510841

Plan og bygningsetaten la i 2015 frem et 
oppstartsnotat for områderegulering Slemdal. 
Ris Vel ga et innspill 10.02.2016 med vekt på 
trafikk, skole og utforming av området med 
bevaring av områdets karakter, samt frivillighet 
ved overtagelse av eiendommer. 14. februar 
2017 rettet vellet en ny henvendelse med spørs-
mål hvor langt saken var kommet. Plan og 
Bygningsetaten svarte at arbeidet med område-
regulering var i startgropen, og lite materiale 
var offentlig tilgjengelig. Ris Vel ble ansett som 
en naturlig høringsinstans. Ved å følge saken 
201510841 i saksinnsyn i PBE var det tydelig at 
flere utbyggere allerede på det tidspunkt var på 
banen med egne planer for området.
Planprogrammet for områderegulering  
Slemdal ble ikke lagt frem før 8. januar 2018. 
Dette vil være den viktigste saken for vellet  
i 2018. Ris Vel følger saken tett, gir innspill  
og vil formidle medlemmenes synspunkter  
på en så ryddig måte som mulig.

Slemdal skole, utbygging,  
PBE Saksnr 201514302

Plan og Bygningsetaten la i januar 2016 frem 
”område og prosessavklaring til oppstartsmøte 
for Slemdal skole”. Forslag til detaljregulering 

ble lagt frem 8. januar 2016. I to alternative 
forslag lå planer om å utvide skolegården til 
vestsiden av Frognerseterveien eller til nord-
siden av Dagaliveien. Begge alternativer ville 
medføre riving av eksisterende boliger for å 
få nok areal til skolegården. Ris Vel kom med 
innspill 13. juni 2016 og ba om at Holmen 
skole ble bygget som en 4-paralleller i utgangs-
punktet. I høring 16. januar 2017 advarte vi 
mot ekspropriering av naboers boliger som 
løsning for å utvide skolens utearealer.  
Byggingen har omsider kommet i gang.  
Skolegården er ikke utvidet. Utearealet pr. elev 
vil være 9,5 m2 som ligger under forskriftens 
krav om 14 m2 pr. elev.

Holmenkollbanen

Planene for Holmenkollbanen ble presentert av 
en representant for Ruter på Ris Vels årsmøte 
i 2017. Det er ikke skjedd noe mer etter denne 
presentasjonen, men Ris Vel har uttrykt ønske 
om at Ruters planer ses i sammenheng med 
utbyggingsplanene langs Holmenkollbanen fra 
Frøen til Slemdal. Kollektivtransport har høy 
prioritet for Ris Vel. 

Trafikkforholdene  
i Ris Vels områder

Samarbeid med FAU

Ris vel har fortsatt samarbeidet med FAU ved 
skolene i området som ble etablert i 2016.  
I 2017 har det ikke vært avholdt møter, men 
det har vært kontakt på e-post. Ris Vels styre-
medlem som ble valgt inn som vellets kontakt-
person for FAU måtte dessverre trekke seg i 
august 2017. Hun ble ikke erstattet i 2017,  
men vellet vil forsøke å få en ny kontaktperson. 
Fremover blir det særlig viktig for Ris Vel å ha 
god kontakt med skolene når det gjelder planer 
om utbygging og om kollektivtransport.

Trafikksikkerhet

Parkering i Trosterudveien hindrer møtende 
biler å passere hverandre, særlig om vinteren. 
Det er størst problemer øverst og nederst i 
Trosterudveien. Dette skaper mye kaos. Det er 
mangel på innsmett der biler på vei ned kan 
kjøre inn og slippe frem biler på vei opp. 
Mange bruker krysset mellom Rugdeveien 
og Trosterudveien til parkering. Dette er i 
strid med gjeldende trafikkregler. Det hindrer 
oversikt for skolebarn og andre som skal krysse 
Trosterudveien og det hindrer fremkommelig-
heten i Trosterudveien. Ris Vel har satt opp et 
oppslag i krysset der det påpekes at parkering 

er ulovlig. Mange feilparkerte biler får lapp  
på frontruta med påminnelse om ulovlig  
parkering. Dette har hjulpet noe, men fortsatt 
er det ofte feilparkerte biler i krysset. 
Ris Vel har bedt bymiljøetaten håndheve  
parkeringsforbudet og sette opp parkering 
forbudt skilt mellom Rugdeveien og  
Slemdalsveien. Vellet har påpekt at daglig  
passerer 1500 – 3000 biler opp og ned  
Trosterudveien. Vi venter på svar.

Fartsgrenser blir i liten grad respektert. Vellet 
har satt opp skilt med påminnelse om farts-
grense 30 km/t i Trosterudveien og Holmen-
veien. Skiltene i Holmenveien er blitt fjernet. 
Skiltene i Trosterudveien har begrenset effekt.

I forbindelse med bygging av Fornebubanen 
(PBE saksnr. 201407581) er det planlagt 
masse uttak ved Majorstuen og Blindern 
stasjon. Ris Vel har i uttalelse 4.april 2017 
påpekt det uholdbare i at massetransport fra 
Majorstuen skal gå i Slemdalsveien. I fag-
rapporten om Fornebubanen går det frem at 
145 000 kbm masse skal tas ut ved Blindern  
og planlagt transportert gjennom Rasmus 
Winderens vei, forbi Vinderen skole og videre 
langs Slemdalsveien til Gaustad og ring 3. I så 
fall vil ca. 100 anleggsbiler daglig kjøre denne 
ruten. Ris Vel har i sin høring påpekt at dette 
ikke må gjennomføres av hensyn til skolen og 
trafikkavviklingen i Vinderenkrysset. Vellet 
har anbefalt en løsning med transport  
gjennom Gaustadalleen som tilgang til ring 3.
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Trosterudveien 53 A,  
PBE Saksnr 201518057

Kantsten som hindrer trafikken. Vi har hatt 
løpende kontakt med Bymiljøetaten. Eier 
er pålagt å fjerne stenene da tiltaket ikke er 
godkjent. BYM foretar ny befaring når snøen 
har smeltet.

Melkeveien 28

Store sten hindret parkering på grøntarealet.  
Vi ble gjort oppmerksom på at stenene var  
fjernet og kontaktet BYM. Stenene er tilbake, 
uten at vi har lykkes å få en forklaring på  
hvorfor de ble fjernet.

Frognerseterveien 40A - Støyvoll som 
hindrer frisikt PBE saksnr 201100036

Ris Vel har i siden 2014 påpekt at ulovlig  
utfylling av tomten hindrer frisikt. Vi anser
det som svært viktig i et av de nærmeste  
kryssene til Slemdal skole.

Plan og bygningsetaten sendte tiltakshaver et 
pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt 
den 04.11.2014, men saken er fortsatt ikke i 
løst. Etter mye trenering medelte tiltakshaver 
til PBE i juni 16, at terrenget var ”slik at det er  
i samsvar med tillatelsen.” 

Ris Vel har ikke sluppet saken fordi vi ikke 
kan se at det tiltakshaver skriver til PBE er 
riktig. På bakgrunn av dette fremmer PBE, 
den 23.11.2016, et krav om uavhengig kontroll 
av vollen. Siden dette har Ris Vel purret PBE 
utallig ganger. I september 2017 skrev vi at  
det nå var 3 år siden vi klaget første gang.  
Da svar uteble, henvendte vår saksbehandler 
seg direkte til etatsleder i PBE, og det ble lovet 
”snarlig svar”. I skrivende stund (februar 2018) 
er vår klage fortsatt ikke behandlet og PBE er 
fremdeles tause.

Barns sikkerhet står høyt på Ris Vels  
prioriteringsliste. Derfor vil vi fremdeles  
følge opp.

Det har kommet usedvanlig mye sne i 
2018. Vi velger å ta dette punktet med 
årsrapporten for 2017, for som kjent ”når 
sneen er smeltet, er allting glemt”. I likhet 
med mange av innbyggerne i området 
har Ris Vel sendt diverse klager angående 
mangelfull snemåking og bortkjøring.  
Vi ble direkte trist og lei da vi oppdaget 
på Oslo kommunes hjemmesider at sørøst 
i Oslo var det planlagt rydding av 15-20 
veier, mens i Oslo Vest var det kun 4 veier. 
Vettakollen og Holmenkollen har en 
topografi som tilsier mer snø enn i resten 
av byen. Dessuten er veiene brattere og 
smalere. Og det parkeres også, mer eller 
mindre fornuftig, i disse villaveiene. Vi 
er kjent med at søppeltømming ikke har 
kunnet skje pga dårlig farbarhet. Vi har 

sett hjemmehjelp for eldre som har satt 
seg fast i snefonner. Sidespeil på biler er 
blitt knust i en vei hvor det normalt er to 
kjørebaner og et fortau. Vi håper ambu-
lanser og brannbiler har kunnet utføre 
sine oppdrag. Ris Vel prøver å komme i 
dialog med veiseksjonen i Bymiljøetaten 
for å endre reglene for snøbrøyting i Oslo. 
Det er feil å bruke samme regler for hele 
byen, ref. topografi i vår bydel. 

Vår anbefaling til alle medlemmer; KLAG. 
Bruk Oslo kommunes hjemmesider 
som i seg selv er et flott servicetiltak for 
byens borgere. Få gjerne også dine nabo-
omgivelser til også å klage. (Når sommeren 
kommer, er det lov å klage over huller  
i veibanen ).

Snøbrøyting
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Marka, Stier og smett 

Båntjern

Ris Vel har vært sterkt delaktig i å ruste opp 
stien som går rundt Båntjern. Initiativtagere 
til dette arbeidet har vært tidligere styre-
medlemmer Kari Leegaard og Jan-Diederik 
Advocaat. Ris Vel har brukt økonomiske  
midler. I tillegg er det foretatt kronerulling. 
Firmaet 1 Hjelpende Hånd har stått for  
arbeidet. I 2017 ble det foretatt sluttbefaring. 
Ris Vel var ikke helt fornøyd med arbeidet, og 
1 Hjelpende Hånd har utført sluttarbeider som 
gjør at vellet sier seg ferdig med opprustingen. 
Vellet er forberedt på at det gjennom årene vil 
bli behov for vedlikehold av denne stien, som 
vi håper vil være til glede for mange.

Holmendammen/Holmenparken 

Holmendammen fylles igjen av sedimenter 
fra Skådalsbekken, og noe må åpenbart gjøres, 
«Andøya» er ikke lenger en øy, men landfast 
m.v. Skal man virkelig få ryddet opp, bør imid-
lertid antakelig dammen tømmes, slik at man 
kommer til med relevante maskiner, men alle 
tiltak krever diverse offentlige tillatelser og der 
stopper det opp, uten at det egentlig er veldig 

mye uenighet rundt behov for tiltak. Nå er det 
slik at selve demningen, som er kommunens 
ansvar, skal inspiseres i løpet av kommende år, 
og det er sannsynlig at det vil munne ut i en 
rapport som medfører at dammen må tappes 
uansett. I den forbindelse er det lettere å tenke 
seg at nødvendige tillatelser vil falle på plass.

Villsvinet Slemdal

Ris Vel ble gjort oppmerksom på at rundt 
Villsvinet så det ut som en grisebinge.
Dvs. Slemdal skole eller Oslo kommune hadde 
unnlatt å pleie den lille plassen på sydsiden av 
skolen. Da vi gjorde kommunen oppmerksom 
på dette, kom de umiddelbart og ryddet for 
vårt kjære svin. Nå er grisen borte ifm opp-
pussing av skolen, men Ris Vel har tiltro til at 
plassen atter vil gjenoppstå på en verdig måte 
med den flotte gaven, Villsvinet, i sin mitte.

Melkeveien 43 og 41, tursti blokkert,  
PBE Saksnr 201730764, 201800027

Vi ble gjort oppmerksom på at inngangen  
til Marka ble blokkert av gjerde. PBE ble  
kontaktet. Dette er en regulert tursti. Eier  
fjerner gjerdet og vi anser saken som avsluttet.

Turveien fra Frøen til Ivar Aasens vei 
PBE Saksnr 201602943

Vellet har i flere år arbeidet for å få fjernet en 
ulovlig utfylling vest for Sognsvannsbekken,  
på turstien fra Frøen til Ivar Aasens vei. Siste 
dokument i saken i mai 2017 er en tvangs-
mulkt til grunneier. Siden har intet skjedd  
til tross for flere henvendelser fra vellet.

PBE Saksnr 201616833 - På samme tursti  
har det vært skader på gjerdet mot  
Sognsvannsbekken både på østsiden og vest-
siden av bekken. Etter mange henvendelser 
fra vellet og mange e-poster mellom sporveien 
og flere kommunale instanser er gjerdene nå 
utbedret, slik at faren for å skli ut i vannet er 
betydelig redusert. 

Haukelibakken – Holmendammen

Ris Vel har vært på befaring med tidligere 
styremedlem Lisbeth Sunde og konstatert at 
det er behov for bedre skilting av disse viktige 
smettene. Slike skilt vil bli bestilt når vi har 
oversikt over liknende behov ved andre smett. 
Ris Vel er forøvrig svært begeistret for disse 
smettene og skulle ønske at det fantes flere 
av dem, men erkjenner at det er en vanskelig 
prosess å få grunneier og kommunen med på 
slike tiltak.

Stien mellom Planetveien  
og Gulleråsveien

Ris Vel har fått en henvendelse om å få 
bedre lyssatt stien mellom Planetveien og 
Gulleråsveien. Vi har vært i kontakt med to 
forskjellige avdelinger i Oslo kommune, dels 
for å få flere lysmaster, men også for å få stien i 
en bedre stand. Vi har dessverre fått avslag for 
begge deler. Men, hos Oslo kommune er dette 
registrert som et ønske/behov i vellets område.

Trappen i gangveien mellom  
Holmenveien 47 og  
Østre Holmensvingen,  
v/ Holmen Kanvas Barnehage

Den gamle tretrappen var slitt og farlig, og 
etter henvendelser fra brukere av trappen  
besluttet Ris Vel å erstatte den med ny  
ståltrapp, kostnad var ca kr 100.000. Vi tok 
initiativ til et lokalt spleiselag og fikk inn  
ca kr 10.000 i tillegg til et sjenerøst bidrag på 
kr 45.000 fra Signatur Bolig AS. Ris Vel dekket 
restbeløpet og prosjektet ble gjennomført til 
stor glede for mange i området.
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Stasjonene 

Ris og Vinderen

Frivillige ryddet søppel rundt stasjonene.

Slemdal

Frivillige ryddet stasjonen og områdene rundt, 
og det lange gresset i skråningen ble klippet av 
velvillig Skajem.

Gråkammen

Frivillige ryddet stasjonen og området rundt, 
også i skråningen mot Hemingbanen. 
Vi har spurt BYM om vi kan få sykkelstativ 
på stasjonen. Dette ble ikke prioritert i 2015, 
16 eller 17. Det er fortsatt ikke avklart med 
grunneier (Sporveien) om hvem som har  
ansvaret for sykkelparkering på stasjonen, 
derfor har ikke BYM behandlet saken.

Vettakollen stasjon

Medlemmer har klaget til Oslo sporveier pga 
dårlig sikkerhet. Det ble meldt en ulykke der 
en person ble slått i hodet av bommen, og det 
har vært situasjoner der biler har sittet fast 
mellom bommene. Man har oppfordret til 
bedring av sikkerheten ved bommene samt 
ferdigstilling av vedlikeholdsarbeider.
 
 

Blomstertønner på Steinerud,  
Vinderen, Gaustad, Ris og Slemdal 
stasjoner, er til glede for reisende  
med trikken og forbipasserende. 

Vi får god hjelp til vanning, både fra 
frivillige og 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.

Blomstertønnene

Nettverksmøter i regi  
av Røa Vel

Røa vel tok initiativ til kartlegging av  
hvordan vellene arbeider, samt mer samarbeid 
mellom de lokale vellene, blant annet bruk at 
Akersposten som felles informasjonskanal og 
mulig etablering av et felles ”vel-spalte”. Saker 
av felles interesse er f eks Holmenkollbanen, 
utbygging av Hafslundtomten og  
Diakonhjemmet stasjon.

Møte med representanter 
fra Smestadgrenda Vel

Diskusjon om de trafikale konsekvensene  
ved utbyggingen av ”trianglet” Smestad- 
Gaustad-Majorstuen”. Utbygging av  
Diakonhjemmet og Fornebubanen vil ha  
stor innvirkning på trafikken i Ris Vels  
område og Ris Vel var derfor med på opprop  
– underskriftskampanje.

Fagseminar Oslo velforbund

Diskusjoner om de store utbyggingssakene  
i Oslo.

Deltagelse i diverse nettverk 
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Prisen kan tildeles 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. 
Styret vil ta i mot forslag til kandidat fra våre 
medlemmer. 

Prisen for 2017, kr 30.000 er tildelt Vestre 
Aker Frivillighetssentral. Midlene skal brukes 

tilgjennomføring av ”middagsarrangement”. 
Sentralen har jobbet mye med å øke tilbudet 
til bydelens pensjonister. De gjennomfører 
arrangementer på dager hvor det ikke er andre 
tilbud i bydelen, f eks 17. mai, påske, sommer 
og jul. Tilbudet er svært populært!

Ris Vel oppmuntrer idrettslag, skoler, korps, 
speider osv til å nominere kandidater eller 
søke om prisen. 

I 2017 besluttet vi å støtte Vestre Aker  
Strykeorkester. Strykeorkesteret er viktig  
for bydelen og er et av landets største barne- 
og ungdomsorkestre. Mange av musikerne  
bor i Ris Vels område. 

Vi ga kr 20.000 i støtte til et samarbeids-
prosjekt og helgeseminar.

Ris Vels pris

Trivselspris

Hold din sti ren!

Ris Vel får stadig henvendelser om forsøpling 
rundt stier, innfallsveier til Marka og på  
fri områder, med forespørsler om hjelp  
til vedlike hold. Mange synes åpenbart det  
er i orden å bruke annen manns eller  
kommunens grunn til å dumpe juletrær,  
hageavfall og skrap. 

Strøkasser

Vi har et godt samarbeid med Bymiljøetaten, 
Divisjon Samferdsel. På oppfordring fyller de 
sand i kassene ved Svenstuen barnehage, ved 
Dalsveien 52A, i Bjørnveien ved stikkveien til 
Dagaliveien og i Haakon den Godes vei ved 
Sverrestien. 

Stier og 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. 

Ris Vels skilt
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Medlemsstatus

Pr. 31.12.2017 hadde vi 5 æresmedlemmer: 
Tore Holtskog, Kristin Riddervold Mourud, 
Paul Arne Skajem, Erik Schultz og  
Lisbeth Sunde. 

Vi har ca 900 enkelthusstander og  
29 sameier med ca 425 husstander som  
medlem. Pr 31.12.17 var det 33 enkelt-
husstander, samt 1 sameie som ikke hadde 
betalt kontingent for 2017.

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

Flere medlemsfordeler  
– Utlån
Hekksaks, valse, og bærestropper, er på  
hyppige utlån. Utlånsutsyret oppbevares hos 
Finn Sommer, Rugdestien 8. 

Kontakt Finn på telefon 414 60 790 eller  
finnfsommer@gmail.com for nærmere avtale.
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 opp-
ryddingsaksjoner, enten det gjelder utlån av 
utstyr, organisering, eventuelt bidrag/refusjon 
av utgifter til sand, plenfrø, containerleie. 
Kontakt daglig leder.

Medlemmer 

Formann, Mathilde Fasting
Stjerneveien 1a, 0779 Oslo
Tlf: 911 93 000, mfasting@me.com

Styremedlem, Nina Skaugen
Trosterudveien 37, 0778 Oslo
Tlf: 484 09 000, skaugennina@yahoo.no

Styremedlem, Johan Mohn
Holmenvn. 33, 0374 Oslo
Tlf: 918 03 966, johan.mohn@nordialaw.com

Styremedlem, Finn Sommer
Rugdestien 8, 0778 Oslo
Tlf: 414 60 790, finnfsommer@gmail.com

Styremedlem, Wilhelm Mustad 
H. Torgersens vei 22, 0778 Oslo
Tlf: 908 34 983, wmustad@online.no

Styremedlem, Alf W Skaug
Melkevn. 29B, 0779 Oslo
Tlf: 997 06 204, alf.skaug@getmail.no

Styremedlem, Espen Eskeland
Gråkamvn. 25, 0779 Oslo  
Tlf: 901 38 565, espen.eskeland@arkitekeneas

Ris, 28. mars 2018

Styremedlemmene 2017

Mathilde Fasting

Espen Eskeland

Nina Skaugen

Alf Skaug

Johan Mohn

Wilhelm Mustad

Finn Sommer

(Sign.)
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RESULTATREGNSKAP  2017   2016

Driftsinntekter   
Medlemsinnbetaling  kr 231 906    kr  241 519 
Bidrag inn  kr  55 875     kr  - 
Sum driftsinntekter  kr 287 781    kr 241 519 
   
Driftsutgifter   
Kontorhold, tlf, data, porto  kr 67 933    kr  69 056 
Trykksaker  kr 58 877    kr 51 151 
Medlemskontigenter  kr  400    kr 400 
Gaver/bidrag/stipend  kr  51 000   a)   kr 54 920 
Oppryddingsaksjon/div.  kr   110 521   b)   kr 30 739 
Sum driftsutgifter  kr 288 731    kr 206 266 
   
Driftsresultat kr 950    kr 35 253 
   
Finansinntekter   
Bankrenter  kr 2 468     kr 3 379 
ÅRSRESULTAT  kr 1 518    kr 38 632 
   
BALANSE PR 31.12.   
Eiendeler  2017   2016
Bankinnskudd  kr 99 827    kr  40 499 
Medlemskonto  kr 480 275   c)   kr  39 976 
Sparekonto  kr 140 442     kr   138 551 
Sum eiendeler  kr 720 544    kr  719 026 
   
Egenkapital   
Kapital 01.01.  kr 719 026   kr 680 394 
Årsresultat  kr 1 518  kr 38 632 
Kapital 31.12.  kr 720 544   kr 719 026 

Noter: 
a) Inkl Frivillighetssentral kr 30.000 og Vestre Aker strykekorps kr 20.000
b) Trapp Østre Holmensvingen-Holmen barnehage     c) kr 15.000 øremerket Holmendammen

Årsregnskap 

Foto: N
an

o D
esign
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Vi ønsker velkommen til Ris Vels Årsmøte
Tirsdag 24. april 2018 kl 18.00
På Heminghuset, Gulleråsveien, i Storsalen
Kaffe og kringle blir servert

Ris Vels Pris

Før møtet formelt starter, deler vi ut Ris Vels Pris

Dagsorden

1. Årsberetning og kommentarer til saker vellet har arbeidet med i år 2017
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. Eventuelt. Saker som ønskes behandlet, meldes til Styrets formann eller  

daglig leder senest 1 uke før Årsmøtet

Temamøte (Etter de faste postene, ca kl 18.30)

Utbyggingen på Slemdal

BLI MEDLEM!
Gå til www.risvel.no  

og benytt vår betalingsknapp  
og betal kr. 250,- 

 
Følg oss på Facebook

Årsmøtet
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RIS VEL
Postboks 48, Vinderen, 0319 Oslo 
post@risvel.no
www.risvel.no


