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Innhold

Ris Vels styre i 2018 har bestått av Mathilde 
Fasting (leder), Nina Skaugen, Renate Jahr 
Nestegard, Finn Sommer, Wilhelm Mustad, 
Espen Eskeland, Alf Skaug og Joakim  
Stensland.
Daglig leder har vært Carolyn Dahr. Revisor 
har vært Hans Erik Lie. Det har vært 5 styre-
møter.

Årsmøtet ble avholdt den 24. April 2018 på 
Heminghuset med ca 135 medlemmer tilstede. 

Styreleder gjennomgikk årsberetningen med 
kommentarer. 

Etter de faste postene var det Temamøte om 
Slemdal utbygging:
Debatt med panel bestående av Ellen de Vibe, 
Plan og bygningsetaten, Pia von Hall Farstad, 
H, medlem av Byutviklingskomiteen og  
Camilla Wilhelmsen, FrP, Nestleder  
byutviklingskomiteen.
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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 opp-
daterer vi vår hjemmeside www.risvel.no og 
vår Facebook side jevnlig med aktuelle saker 
og tilhørende linker.

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 

Arne Nordviste og Johan Mohn 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:
Arne Nordviste 
Tlf: 915 60 525, arne@nordviste.no
Johan Mohn 
Tlf : 918 03 966  johan.mohn@nordialaw.com  

Vellet etablerte i 2013 en Facebookside,  
https://www.facebook.com/pages/Ris-Vel,  
i håp om å nå flere yngre medlemmer i om-
rådet 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 inter- 
aktiv 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 svært godt i 2018.  
Det har vært stort engasjement og stor arbeids- 
innsats fra styremedlemmene, tusen takk!

Arbeidsoppgavene er fordelt, og det har særlig 
vært mye å gjøre i forbindelse med planene for 
utbyggingen på Slemdal, sykkelvei, regulering 
på Rikshospitalet og de pågående planene for 
Frøen og Diakonhjemmet. Vellet har besluttet 
at noen styremedlemmer følger utbyggings- 
sakene tett, slik at vi til en hver tid har oversikt 
over hva som skjer. Det er også en rekke mindre 
plan- og bygningssaker som vi følger opp. 

Vi har besluttet at temaet for årsmøtet på  
Heminghuset onsdag 8.5 kl. 18 blir en  
gjennomgang av status og fremdrift for de 
viktigste reguleringssakene for vårt område.

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. Vi trenger 
stort engasjement også fremover, fordi det er 
mange store saker som angår alle som bor i Ris 
Vels område.

Vi har i 2018 fortsatt å informere om vårt 
arbeid i Ris Vel på vellets hjemmeside og på 
Facebook. Det er aktivitet på sidene våre, og 
vi håper at alle beboere synes det er nyttig. Gå 
inn på Facebook og lik Ris Vel. Før jul var også 
Ris Vel presentert i Risbladet. Det har bidratt 
til å synliggjøre aktivitetene våre for enda flere 
beboere.

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. 

Vel møtt til årsmøte i Ris Vel onsdag 8.5.  
kl. 18 på Heminghuset med påfølgende  
informasjonsmøte om de store regulerings- 
planene som pågår i området vårt.

Mathilde Fasting, styreleder

Styreleder har ordet

Bygg- og reguleringssaker

Slemdal

Ris Vel har engasjert seg i saken om Slemdal- 
utvikling. Vellet har deltatt på møter med 
Plan- og bygningsetaten og byrådet, samt spilt 
inn en firepunktsliste, under, som vi mener er 
viktige hensyn å ta i dette arbeidet. 

 
Løsning av det trafikale på Slemdal med T-bane 
må avklares først. Det må ikke gis byggetilla-
telser osv før finansiering og konkrete planer 
før det trafikale er avklart og arbeidet med det 
er igangsatt.

 
Det trafikale på Slemdal må ses i sammenheng 
med T-bane på Vinderen og nye planlagte 
Diakonhjemmet stasjon. Altså kan det ikke ses 
isolert fra resten av planene for Holmenkoll-
banen. 

 
Gjennomgangstrafikken på Slemdal fra Bærum 
til Ring 3 og øvre deler av Holmenkollen må 
utredes og hensyntas i punkt 1. og 2. over.

 
Fortetting på Slemdal må utredes. Utredningen 
må da også ta hensyn til planlagt storutbyg-
ging i områder som i dag grenser og ligger 
nært opp til planprogrammets avgrenset  
markerte planområde. Vellet viser til at det i 
dag pågår reguleringsarbeid med store utbyg-
gingsplaner på Hafslundtomten, Diakon- 
hjemmet, sykehuset på Gaustad og sykkelvei  
i Slemdalsveien for å nevne noen.

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 2018

1

2

3

4
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Sykkelsti langs Slemdalsveien

Ris Vel har støttet Bydelsutvalgets innstilling 
om at man ikke legger denne sykkelstien i 
Slemdalsveien, men følger Risalleen. Men,  
vi har også lagt inn kommentarer med mot-
forestillinger skulle BYM gå for den skisserte 
løsningen som bl a innebærer stenging av 
Heyerdahlsvei og Jegerveien.

Rikshospitalet

Helse Sør-Øst planlegger en samling av Oslo 
Universitetssykehus på Gaustad. I planene 
ligger tre høyhus på 76 meter på sykehusets 
adkomsttorg og ned mot Ringveien. Videre 
er det planlagt et riggområde på vestsiden av 
Sognsvannsbekken i nedre del av den vernede 
Gaustadskogen. De private boligene i Slem-
dalsveien 87 og 89 er tatt inn i planområdet, 
til sammen 13 boliger. Forslaget har møtt 
massiv motstand fra fagmiljøene, naboer og 
mange andre. Ris Vel har i en høringsuttalelse 
7. desember 2018 protestert på byggehøydene, 
bruk av vernet grøntområde, kryssing av Sogn-
svannsbekken, involvering av private boliger 
og trafikkløsninger.
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- Forslag til bevaring av boliger langs 
Trosterudveien

Byantikvaren tok i slutten av 2018 initiativ 
til regulering av rundt 30 eiendommer 
langs Trosterudveien og ved Gråkammen 
til hensynssone bevaring. En eventuell slik 
regulering vil reise spørsmål av stor be-
tydning både for mange grunneiere og for 
lokalmiljøet vårt. Grunneierne vil oppleve 
at deres råderett over egen eiendom blir 
begrenset. Et eventuelt bevaringsvedtak 
kan være til hinder for riving og ombyg-
ging av eksisterende boliger. Flere større 
tomter vil ikke lenger kunne bebygges. 
Eierne vil i tilfelle kunne påføres bety-
delige økonomiske tap og barn vil miste 
muligheten for å bygge i haven.
 
Initiativet kan på den annen side bidra til 
å bremse den tilfeldige fortettingen som 
har pågått i området vårt gjennom flere 
tiår. Det kan også sikre at eiendommer av 
kulturhistorisk og lokalhistorisk verdi blir 
bevart til glede for lokalmiljøet og fremti-
dige generasjoner. Hver eiendom behøver 

ikke å være av utsøkt arkitektonisk kvalitet 
eller i original stand. Nettopp variasjonen 
mellom eiendommene kan dokumentere 
utviklingen i området vårt over tid.

Grunneieres ønsker og interesser er ikke 
alltid de samme som fellesskapets. 
 
Ris Vels formål er «å fremme medlemme-
nes felles interesser i området og virke for 
stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes 
trivsel og sikkerhet». På det nåværende 
tidspunkt vil styret i Ris Vel ikke motsette 
seg byantikvarens initiativ. Styret vil ta 
spørsmålet opp på nytt når det foreligger 
et faktisk forslag til reguleringsformål og 
-bestemmelser for de berørte eiendom-
mene. 

Den videre saksbehandlingen styres av 
plan- og bygningsetaten. PBE fatter ikke 
sjelden vedtak i strid med byantikvarens 
ønsker. Du kan følge utviklingen i saken 
på plan- og bygningsetatens hjemmesider: 
www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/
casedet.asp?caseno=20180611&sti

Vettakollen kulturmiljø 
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Trafikksikkerhet

Ris Vel har i løpet av året fått inn meldinger fra 
medlemmer som berører trafikksikkerheten. 
Noe av det Ris Vel har vært involvert i har bl.a. 
vært vanskelige forhold i trange gater, trafikksi-
tuasjonen i Ekelyveien rundt Holmen barne-
hage, farlige kryss, parkering og stengt gate på 
grunn av filminnspilling i Ris skolevei, ulovlig 
støyvoll som hindrer frisikt, sten til hinder 
for trafikken. Vi har også vært på befaring 
ved meldinger som går på hindring i gangvei. 
Ris Vel har vært i kontakt med Bymiljøetaten 
(BYM) i flere saker, og bydelsutvalget i Vestre 
Aker (BU) i tillegg til befaringer. Ris Vel er 
med å påvirke trafikksikkerheten gjennom  
høringsuttalelse, deltagelse i PBEs samspill-
gruppe og verksted i forbindelse med plan- 
arbeidet og områdereguleringen av Slemdal. 

Samarbeid med FAU 

Inneværende år har samarbeidet med FAU 
stort sett vært knyttet til Slemdal FAU i  
forbindelse med PBEs planprogram i samspill-
gruppen, og noen trafikksaker rundt Slemdal 
skole og Holmen skole. Ris Vel vil jobbe mer 
mot å organisere samarbeid mellom Ris Vel  
og skolenes FAU i området.

Trosterudveien 

Ris Vel og lokale beboere har sendt mange  
bekymringsmeldinger til Bymiljøetaten med 
krav om parkering forbudt i nedre del av 
Trosterudveien. I mai 2018 meldte foreldre til 
barn i første klasse om farlige situasjoner og 
nestenulykke i krysset med Rugdeveien.  Det 
ble da vedtatt å sett opp parkering forbudt skilt. 
Skiltene kom opp rett før skolestart i august. 
Skoleveien og kryssing av Trosterudveien har 
blitt tryggere for både store og små.
Problemene med parkering og manglende for-
tau i øvre del av Trosterudveien er ikke løst.

Dalsveien-Stasjonsveien 

Ris Vel meldte sak til BYM etter oppfordring 
fra medlemmer, angående farlige situasjoner 
i krysset. I Dalsveien opp mot Dagaliveien 
parkerer bilene tett inn til krysset, slik at 
de som ønsker å kjøre inn fra Stasjonsveien 
blir stående i krysset og skape hindring når 
møtende biler kommer ut av Dalsveien. Bilene 
blir også stående i fotgjengerfeltet, som skaper 
farlige situasjoner for skoleelever og andre 
gående. Det gjør det ikke bedre at veien ikke 
har gangvei, og gående tvinges til å gå mellom 
parkerte biler og trafikken i den trange gaten. 
Ris Vel meldte sin bekymring for utviklingen i 

krysset frem mot åpning av nye Slemdal skole 
i 2020. Det bygges ut i 3 av kryssets veiarmer, 
som sammen med levering av elever på skolen 
vil øke trafikkfrekvensen og problemene i 
krysset i årene fremover. Ris Vel kom med 
anbefaling om befaring i de mest trafikkerte 
tidsperiodene, og at BYM sørger for parkering 
forbudt i hele eller deler av veien. BYM vedtok 
at de ønsket parkering forbudt i deler av veien, 
og saken ble sendt til høring i midten av januar 
2019. Skiltene er kommet på plass i mars 2019.

Krysset Risalleen-Gulleråsveien  
v/ Slemdal skole  

Ris Vel er kjent med at humpen ved skolen har 
vært et tema som Slemdal FAU har jobbet med 
i lengre tid. Humpen er et naturlig overgangs-
punkt når man skal gå til Heming fra Dagali- 
veien, men humpen kan misforstås som et 
opphøyd gangfelt uten merking eller skilting.
Ris Vel registrerte på nyåret 2019 at det hadde 
kommet opp skilter med fotgjengerovergang, 
men disse ble plastbelagt kort tid etter. Det 
har ikke vært mulig å finne den rette saksbe-
handleren som kan svare på hva som skal skje 
videre der. Saken vil bli fulgt opp.

Ekelyveien ved Holmen barnehage

Ris Vel har sendt støtteerklæring til Operasjon 
Ekelyveien, til bydel Vestre Aker og bydelsut-
valget. Saken gjelder trafikale problemer i Eke-
lyveien på grunn av at adkomsten til Holmen 
barnehage ble lagt til den smale Ekelyveien og 
ikke i Holmenveien, til tross for store innven-
dinger. Det ble sagt at trafikktiltak skulle settes 
inn, men det er lite som er gjort og problemene 
er store. Ris Vel har snakket med arbeidsutval-
get til bydelsutvalget, som kunne fortelle at de 
hadde sendt saken til administrasjon. Dersom 
trafikktiltakene som settes inn ikke er tilfreds-
stillende nok, vil bydelsutvalget behandle 
saken videre. 

Trafikkforholdene i Ris Vels områder
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Ris Skolevei  

Det kom inn henvendelse om at store biler 
hadde fått tillatelse til å parkere og sperre 
gangveien i Ris Skolevei, ved Plantasjen opp 
mot Ris skole. Det viste seg å være filmsett som 
skulle spille inn film i en bolig, og BYM hadde 
gitt midlertidig tillatelse til parkeringen. Ris 
Vel meldte sak til BYM og ba om at det ikke ble 
gitt slike tillatelser i Ris Skolevei, da den er den 
eneste mulige adkomsten til Ris skole. Elever, 
ansatte, eldre og beboere trafikkerer daglig. 
BYM kunne ikke garantere at det ikke ble flere 
filmproduksjoner i Ris skolevei, men de kunne 
sørge for at det ikke oppstår farlige situasjoner.

Trosterudveien 53 A 

Kantsten hindrer trafikken. Tiltaket er ikke 
godkjent. Vi har hatt løpende kontakt med 
Bymiljøetaten også i 2018. Eier ble pålagt å 
fjerne stenene. Intet har skjedd. PBE Saksnr 
201518057.

Frognerseterveien 40A - Støyvoll som 
hindrer frisikt 

Barns sikkerhet står høyt på Ris Vels priori-
teringsliste. Derfor vil vi fremdeles følge opp 
denne saken som ble grundig oppsummert i 
fjorårets årsrapport. På tross av utallige påmin-
nelser forble PBE tause, og til slutt henvendte 

vår saksbehandler seg direkte til etatsleder i 
PBE. Det ble lovet ”snarlig svar”. 
 
Da vi likevel ikke fikk svar meldte Ris Vel PBE 
til sivilombudsmannen i oktober 2018, grunnet 
manglende saksbehandling. Dette resulterte i 
at PBE laget en omfattende rapport om saken 
og tiltakshaver er pålagt å fjerne den ulovlige 
vollen innen 31.5.19. Vi regner med at på-
legget fra PBE blir etterkommet. PBE saksnr 
201100036.

Fornebubanen, Blindern Stasjon

Ris Vel ga en høringsuttalelse om massetrans-
port fra Blindern stasjon den 4. april 2017.  
Vi påpekte at den planlagte massetransport av 
145 000 m3 masse fra Blindern stasjon forbi 
Vinderen skole og gjennom Vinderenkrysset 
var uakseptabel. Vinderen skole ga en lignende 
uttalelse. Planen om massetransport langs 
denne ruten er nå forlatt. 

Statnett legger ny kraftledning mellom 
Sogn og Montebello. Flere har kontaktet 
oss med spørsmål. Det smeller 2-3 
ganger i døgnet. Informasjon:  
www.storoslo.statnett.no  

Sprengning

13  |  RIS VEL 



RIS VEL  |  Årsrapport 2018  |   1514  |  RIS VEL 

Oslo kommune er av den oppfatning at dette 
ikke er mulig fordi renovasjonsbilene må 
kunne snu.

Vi er av den oppfatning at dette er fullt mulig 
på plassen selv med biler parkert også om 
vinteren. Siste ord er ikke sagt i denne anled-
ning. Nå er dessverre hele plassen skiltet med 
Parkering Forbudt.

Turveien fra Frøen til Ivar Aasens vei

Gjerdet langs Sognsvannsbekken er utbedret 
slik at faren for å havne i bekken skulle være 
fjernet. PBE Saksnr 201616833

Ulovlig utfylling av stien vest for brua er ikke 
utbedret. Saken er foreløpig stilt i bero fra Plan 
og Bygningsetaten. PBE  Saksnr 201602943

Melkeveien 43, tursti blokkert

Eier av Melkeveien 43 har fått pålegg fra PBE 
om å trekke midlertidig gjerde tilbake fra  
regulert adkomst. Pålegget er ikke etterkom-
met. Ris Vel vil informere PBE om dette. 
Saksnr: 201800027.

Holmendammen/Holmenparken

Det nå er 26 år siden Ris Vel var på møte 
med Oslo kommune, Vestre Holmen vel og 
Holmendammens Venner, hvor det ble lovet 
at man skulle gjøre noe med Holmendam-
men.  Dammen fylles igjen av sedimenter fra 
Skådalsbekken. «Andøya» er ikke lenger en øy 
men landfast. Utbedringsarbeider, f eks tøm-
ming/mudring, krever visse tillatelser. Det er  
bl a krav om Miljøtekniske grunnundersø-
kelser av sedimenter, og dette arbeidet er nå 
avtalt. Vi håper at det da vil bli fremgang.

Holmenkollbanen - Stasjonene 
Ris Vel har meldt til sporveien om tagging på 
stasjonene. Taggingen har blitt fjernet eller 
malt over, men flere steder har det blitt tagget 
på nytt. 

Skajem plasserer ut blomstertønner på stasjo-
nene hver sommer. Dette er til stor glede for 
alle som bruker banen. Alle som gleder seg 
over blomstene oppfordres til å vanne eller  
knipe tørre blomster når det er behov. Stor 
takk til Skajem for dette bidrag til å øke  
trivselen i bydelen.

Frivillige rydder og fjerner søppel og sneiper 
på stasjonene. Takk også til dem.

Marka, Stier og smett 

Båntjern

Ris Vel har gitt økonomiske midler til ved- 
likehold av stien rundt Båntjern. I 2018 var  
det ikke behov for ytterligere vedlikehold- 
bedring til våren hvis det viser seg å være 
behov for dette.

Nasjonal turiststi – Vettakollen

Våren 2018 tok Stiftelsen Varde initiativ til å  
se på mulighetene til å etablere en Nasjonal  
turiststi i Oslomarka. Det ble også utarbeidet 
en skisse på et mulig utsiktspunkt på Vetta-
kollen. Ris Vel fikk mange henvendelser om 
saken. Basert på reaksjonene og de innsamlete 
dataene etter en brukerundersøkelse, kommer 
Stiftelsen Varde ikke til å jobbe videre med 
prosjektet – verken utsiktspunktet eller noen 
form for annen tilrettelegging av stien eller 
skilting. 

Gaustadskogen 

Vellet har sendt en lengre henstilling til BYM i 
Oslo kommune om å gruslegge hele hovedstien 
i Gaustadskogen fra Risbekkveien til Sogn

svannsveien/Rikshospitalet. Vi har tidligere 
brakt i erfaring at etaten viser forståelse for 
slike tiltak, men at det ofte dreier seg om en 
økonomisk prioritering fra politikernes side. 

Rulleskitrassé – Gaustadjordene  

Olympiatoppen sammen med skiklubbene Koll 
og Lyn har ønske om å lage en rulleskitrassé på 
det nordligste Gaustadjordet. Ris Vel har sendt 
inn et høringsnotat hvor vi poengterer at det 
er ønskelig at tradisjonen med at kommune 
prepper for skigåing om vinteren er viktig.  
Det er kommet svært mange innspill, 50 i 
tallet, til dette prosjektet.

Stien Dalsveien-Øvre Løkkaskogen  

Naboer kontaktet oss ang behov for utbedring 
av stien. De ordnet dugnad selv, vi sponset 
med kr 10.000. Dette er et fint eksempel på  
en sak Ris Vel gjerne støtter.

Planetveien – parkering forbudt i 
snuplassen

Ris Vel har bedt om at det opprettholdes 3-4 
parkeringsplasser ved snuplassen innerst i 
Planetveien.
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Hold din sti ren!

Ris Vel får stadig henvendelser om forsøp-
ling rundt stier, innfartsveier til Marka og på 
friområder, med forespørsler om hjelp til ved-
likehold.  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 medlemmer gi 
beskjed om manglende eller ødelagte skilt, 
eller skilt som skjules av grener som bør 
klippes. 

Ris Vels skilt

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 2018, 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 2018 besluttet vi å støtte Vestre Aker Stryke- 
orkester. Strykeorkesteret er viktig for by-
delen 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 
samarbeidsprosjekt og helgeseminar.

I 2018 valgte vi å støtte Piloten Arena på  
Hovseter med kr 5000.  Senteret har et  

aktivitetstilbud for personer med begynnende 
demens og har deltakere fra hele bydelen. All 
aktivitet på senteret er basert på frivillighet. 
De ønsket bidrag til miljøskapende tiltak.

I 2018 valgte vi å støtte Bydelens Frivillig-
hetsfestival i juni med kr 5.000 til innkjøp av 
bannere til markedsføring av arrangementet.

Ris Vels pris

Trivselspris
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Medlemsstatus

Pr. 31.12.2018 hadde vi 5 æresmedlemmer: 
Tore Holtskog, Kristin Riddervold Mourud, 
Paul Arne Skajem, Erik Schultz og Lisbeth 
Sunde.  

Vi har ca 890 enkelthusstander og 29 sameier 
med ca 425 husstander som medlem.  
Pr 31.12.18 var det 42 enkelthusstander samt 
1 sameie som ikke hadde betalt kontingent for 
2018.

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 Wilhelm  
Mustad, Halvor Torgersensvei 22. 
Kontakt Wilhelm på telefon 908 34 983 eller 
wmustad@online.no 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, og at beboere 
som har hekker tett inntil privat utkjørsel, 
plikter å holde frisikt mot offentlig vei i hen-
hold til regler fra BYM. Reglene kan tas ut på 
www.oslo.kommune.no under Bymiljøetaten.

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, container-
leie. Kontakt daglig leder.

Medlemmer 
Styreleder, 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, Renate Jahr Nestegard
Dalsvn. 70, 0775 Oslo
Tlf: 994 56 942, renatejn4@yahoo.no 

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

Styremedlem, Joakim Stensland
Slemdalsvn. 27, 0371 Oslo
Tlf: 922 10 027, js@stenslandco.no 

Daglig leder/sekretær, Carolyn Dahr
v/ Ris Vel, Pb 48, Vinderen, 0319 Oslo
Tlf: 951 01 627, post@risvel.no

Ris, xx. mars 2019

Styremedlemmene 2018

Mathilde Fasting

Espen Eskeland

Nina Skaugen

Alf Skaug

Renate Jahr Nestegard

Wilhelm Mustad

Finn Sommer

Joakim Stensland

(Sign.)
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RESULTATREGNSKAP  2018   2017

Driftsinntekter   
Medlemsinnbetaling  kr 223 603     kr 231 906 
Bidrag inn  kr  -     kr  55 875 
Sum driftsinntekter  kr 223 603     kr 287 781  
 
Driftsutgifter   
Kontorhold, tlf, data, porto  kr 67 930     kr 67 933 
Trykksaker  kr 49 374     kr 58 877 
Medlemskontigenter  kr  400    kr 400 
Gaver/bidrag/stipend  kr  60 000    a)   kr 51 000 
Oppryddingsaksjon/div.  kr   17 423      kr 110 521 
Sum driftsutgifter  kr 195 127     kr 288 731 
   
Driftsresultat kr 28 476     kr 950 
   
Finansinntekter   
Bankrenter  kr 1 735      kr 2 468 
ÅRSRESULTAT  kr 30 211     kr 1 518 
   
BALANSE PR 31.12.   
Eiendeler  2018   2017
Bankinnskudd  kr 26 984    kr  99 827 
Medlemskonto  kr 581 899     kr  480 275 
Sparekonto  kr 141 872     kr   140 442 
Sum eiendeler  kr 750 755     kr  720 544 
   
Egenkapital   
Kapital 01.01.  kr 720 544    b)  kr 719 026 
Årsresultat  kr 30 211   kr 1 518 
Kapital 31.12.  kr 750 755    kr 720 544 

Noter: 
a) Inkl Frivillighetssentral kr 30.000, Vestre Aker strykeorkester kr 20.000, Frivillighetsfestivalen 
kr 5.000, Piloten Arena kr 5.000  
b) kr 15.000 øremerket Holmendammen

Årsregnskap 
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Vi ønsker velkommen til Ris Vels Årsmøte
Tirsdag 8. mai 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 2018
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)

Gjennomgang av status og fremdrift for viktige reguleringssaker. F eks:
Diakonhjemmet, Rikshospitalet, Slemdal, kollektivtransport og sykkelsti.
Med James Stove Lorentzen fra Høyre og Anders Røberg-Larsen fra Arbeiderpartiet

Årsmøtet

BLI MEDLEM!
Gå til www.risvel.no  

og benytt vår betalingsknapp  
og betal kr. 250,- 

 
Følg oss på Facebook
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RIS VEL
Postboks 48, Vinderen, 0319 Oslo 
post@risvel.no
www.risvel.no
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