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Tekst forsidebilde: 

BLI MEDLEM!

Gå til www.risvel.no og benytt vår 
betalingsknapp og betal kr. 200,-

Følg oss på Facebook



1. Årsberetning og kommentarer til saker vellet har 
 arbeidet med i år 2014.

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.

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTET

Vi ønsker velkommen til Ris Vels Årsmøte
Mandag 11. mai 2015 kl 18.00

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

RIS VELS PRIS

Før møtet formelt starter 
deler vi ut Ris Vels Pris

DAGSORDEN

Etter de faste postene ca kl 19.00:

Byråd for miljø og samferdsel Guri Melby 
vil redgjøre om trafikk/samferdsel og svare på spørsmål. 
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FORMANNEN  HAR ORDET

Det er med stor glede vi igjen ønsker 
velkommen til årsmøte i Ris Vel. 
I vårt 110. driftsår kan vi konstatere 
stort engasjement, mange forespørsler, 
mange utbedringer av våre stier 
og smett, flere betydningsfulle 
reguleringsforslag er innkommet, ny  
kommuneplan Oslo 2030, løsning på 
mange saker og tålmodig venting på 
enda flere. Som tidligere gjengir vi på de 
følgende sidene korte utdrag fra en del 
av disse. 

Styret gleder seg over oppslutning og 
respons, samtidig som vi anmoder enda 
flere om å ta kontakt – all informasjon 

om oss finnes på hjemmesidene 
www.risvel.no og på Facebook. Vi ønsker 
alle nye medlemmer velkommen – vi har 
også plass til alle dere som ennå ikke 
har tatt steget!

Siden siste årsmøte har vi hatt 6 styre-
møter. Mange av sakene nødvendiggjør 
en del kontakt også mellom møtene. Vi 
deltar også på ulike informasjons-
møter i kommunal så vel som i privat 
regi. Arbeidsmengden er likevel ikke mer 
avskrekkende enn at samtlige styre-
medlemmer som er på valg, stiller til 
gjenvalg.

Ris Vels styre i 2014 har bestått av Arne 
Nordviste (formann), 
Cath Heiberg, Kari Leegaard, Line 
Langaard Solberg, Ane-Lene Reiss, Jack 
C. Evrin, Johan Mohn og Jan-Diederik 
Advocaat.  
Daglig leder har vært Carolyn Dahr. 
Revisor har vært Hans Erik Lie
Det har vært 6 styremøter. 

Årsmøtet ble avholdt 13. mai 2014 på 
Heminghuset med ca 25 medlemmer 
til stede. Formannen gjennomgikk års-
beretningen med kommentarer. 
Etter de faste postene holdt leder av 
Vestre Aker bydelsutvalg, Elin Horn 
Galtung, ”nærkveld” for et meget 
engasjert publikum. 

ÅRSBERETNING 2014
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Dette må likevel ikke forhindre andre 
som har lyst til å stille til valg på års-
møtet. Styret har 8 medlemmer og 
velges blant og av medlemmene på 
årsmøtet, normalt for 2 år av gangen. 
Ta gjerne kontakt med oss på forhånd. 
Alle som ønsker å gjøre en innsats blir 
ønsket spesielt velkommen!

Ris Vel har hatt en liten økning i antall 
husstandsmedlemmer, i dag ca 1550. 
Det er gledelig, men vi kan ikke si oss 
helt fornøyde etter de tiltakene vi gjen-
nomførte i fjor for å få med enda flere. I 
år fortsetter vi bl.a. med en egen verve-
stand på Vinderen lørdag 18. april. Der 
ser vi frem til å møte deg og alle andre 
som er interesserte i lokalmiljøets ve 
og vel.

Ifølge våre vedtekter skal vi fremme 
våre medlemmers interesser for trivsel 
og sikkerhet. Noen saksfelt har de siste 
årene pekt seg ut. Mange henvendelser 
handler om busker og hekker, gjerder 
og voller som reduserer frisikten i de 
allerede smale og ”igjenparkerte” vei-
ene våre.  Bymiljøetaten har laget en 
brosjyre om regler og ansvar som dere 
finner på hjemmesidene våre og på våre 
Facebook-sider. Bruk disse og sjekk om 
du har ansvar for et farlig trafikkbilde!

For mange er også boligfortetning 
et stridstema. Ikke nødvendigvis alle 
utbygningene som sådanne, men særlig 
de negative følgende av disse.  For
eksempel trekkes med rette trafikk-
situasjonen i våre smale gater og veier 
oftere og oftere frem som en trivsels- og 
sikkerhetsutfordring i vårt nærområde. 

I lys av dette er vi svært glade for at 
byråd for miljø og samferdsel 
Guri Melby (V) har takket ja til å besøke 
oss på årsmøtet mandag den 11. mai 
kl. 1800. Hun vil innlede litt overordnet 
om samferdsel og trafikk. Deretter kan 
alle medlemmene få mulighet til å ta 
opp saker man ønsker at byråden skal 
ta tak i. Det skulle være nok å nevne 
overbelastede veikryss, parkerte biler 
på smale veier, manglende fortau på 
farlige steder, mv.

Jeg vil gjerne få takke hver og en i det 
sittende styret for engasjerende og 
entusiastisk samarbeid det siste året, vi 
har fått til mye! 

En kjempestor takk går også til alle 
dere som har svart positivt på våre 
mange brev vedr. oppgraderingsprosjek-
ter av stier og smett. Dere har ved deres 
gavebeløp bidratt sterkt til at vi har klart 
å gjennomføre rekordmange av slike i 
2014. Dette er lokalt ansvar og generø-
sitet på sitt aller beste!

Styret ønsker byråden og alle medlem-
mene våre velkommen til årsmøte. Det 
blir som vanlig servering av kaffe og 
Samsons beste Ris-Vel kringle!

Arne Nordviste
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Det har i løpet av 2014 og nå i begynnelsen av 2015 kommet inn flere 
saker til RIS VEL om hjelp og støtte til utbedring av farlige trafikk-
forhold i området, veier som også er små barns skoleveier.

Det dreier seg blant annet om parkeringsforhold i øvre og nedre del av Trosterud-
veien, Tennisveien og Gråkamveien nedenfor Jegerkollen mot Heming tennishall. 
Generelt kan man si at det gjelder smale villaveier, med og uten fortau, og 
manglende fotgjengeroverganger.

Parkering langs veiene nær stasjonene på Holmenkollbanen har økt i omfang og 
skaper daglig farlige forhold for gående som må krysse veiene eller snike seg 
forbi de parkerte bilene.  Dårlig snebrøyting nå i vinter har ytterligere forverret 
situasjonen med enda smalere veier og biler som kjører opp på fortau der dette 
finnes, for å kunne passere andre biler.

I tillegg til parkeringsforholdene er hastighet et tema som har vært innmeldt.
Det siste stykket av Holmenveien mot Vinderentorget har fartsgrense på 50 km i 
timen, mens den øvrige delen har 30 km/t. På det siste stykket med bla 5-6 
fotgjengeroverganger speeder man følgelig opp og setter kryssende personer i fare. 
RIS VEL ønsker å se mer helhetlig på hele trafikksituasjonen i området.

Som ledd i dette har vi invitert byrådsleder for miljø og samferdsel Guri Melbye 
til årsmøtet mandag 11.mai kl. 1800 på Vinderen Seniorsenter for å redegjøre om 
trafikk/samferdsel og for å svare på spørsmål om de lokale forhold. 

Vi håper derfor at flest mulig som er opptatt av trafikksikkerhet, ikke minst på 
skoleveiene, vil finne veien dit.

Trafikkforholdene i RIS VELS områder
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RIS VEL PÅ NETT
Vellet etablerte i 2013 en Facebook-side, 
i håp om å nå flere yngre medlemmer i 
området vårt. 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 
 

MARKEDSFØRING
Et av våre mål er å øke medlemstallet.  
Uten medlemskontingenten klarer vi 
ikke å finansiere viktige oppgraderin-
ger og vedlikeholdsarbeider som for 
eksempel det vi har gjort i år på stier og 
smett.  Mye av Ris Vels innsats er basert 
på frivillig arbeid, mens større arbeider 
gir oss utgifter. 

Vi ønsker at også yngre barnefamilier 
ser betydningen av å støtte oss i vårt 
arbeid.  Vi har derfor sett behovet for å 
utvide og oppdatere vår kommunikasjon 
med beboerne i nærmiljøet. Vi opp-

graderer vår hjemmeside jevnlig med 
aktuelle saker og tilhørende linker på 
www.risvel.no og vår Facebook-side. 

Forrige årsrapport som ble delt ut til 
alle beboere i Ris Vels område, ga dess-
verre ikke den uttelling vi hadde håpet 
på når det gjelder nye medlemmer.  Ris 
Vel har mottatt utrolig mange positive 
tilbakemeldinger, folk vet om oss, men 
det er blitt med det. På denne bakgrunn 
har vi derfor igangsatt såkalte aksjons-
dager hvor vi står på Vinderentorget og 
markedsfører oss selv. Til den første 
aksjonsdagen ble det utarbeidet en 
«flyer» med bilder av situasjoner i nær-
miljøet som Ris Vel hadde ryddet opp i.  
Aksjonsdagen før jul var 13. desember 
og vi vil gjennomføre en ny markedsfø-
ringsdag 18. april. 
Ris Vel har 1550 medlemmer, og vi 
trenger flere!  Vi tenker ulike innfalls-
vinkler til medlemsverving hele tiden, 
og vi er åpne og takknemlige for nye 
forslag. «Sammen står vi sterkere i 
trafikk - og byggesaker» er ett av Ris 
Vels slagord. Vi får stadig henvendelser 
fra foreldre som bekymrer seg over 
manglende sikkerhet på skoleveien.  
Ris Vel samarbeider med FAU på 

Saker RIS VEL har arbeidet med i 2014
Først en takk for henvendelsene i året som gikk.  En vesentlig del av 
vellets arbeid består av medlemmenes kontakt med oss i saker vi 
kanskje kan bidra til å løse.
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Vinderen, nettopp med tanke på gjen-
nomslagskraft overfor bymiljøetaten og 
politikere. 

BAUTATOMTEN VED MIDTSTUEN  
Som kjent har Holmenkollen 
Tennisklubb (HTK) et reguleringsforslag 
inne hos Plan- og bygningsetaten om 
overtagelse og bruk av dette arealet til 
nytt tennisanlegg. Etter endel motfore-
stillinger har HTK endret planene noen 
ganger til det som nå fremstår som 
ganske godt tilpasset tomten.
Plan- og bygningsetaten, som tidligere 
ikke har kunnet anbefale forlaget, 
sitter imidlertid fremdeles på saken 
som derfor ennå ikke har kommet til 
politisk realitetsbehandling i bystyret.
Ris Vel har sendt inn flere hørings-
uttalelser der vi er positive til forslaget 
samtidig som vi meget sterkt understre-
ker at den viktige parkeringskapasiteten 
for markabrukere ikke må forringes 
samt at naboenes innsigelser blir godt 
ivaretatt.
Vi ønsker HTK lykke til !

VETTAKOLLEN HØYDEBASSENG 
Ris Vel ønsker å berømme Vann- og av-
løpsetaten for et godt gjennomført pro-
sjekt. Høydebassenget øker sikkerheten 
rundt vannforsyningen til vår del av 
byen. Arbeidene er nå i den avsluttende 
fasen. Det pågår arbeid med ventilasjon 
og elektro. Den provisoriske broen over 
Sognsvannsbekken blir fjernet 
ganske snart og arbeidet med fjerning 

av riggområdet på Gaustadjordet er i 
gang. Alt vil være avsluttet innen utgan-
gen av februar.

VINDERENTORGET 
Sameiet Slemdalsveien 72 har som 
kjent sendt inn et planforslag for en 
stor om- og påbygning av eiendom-
men. Prosessen går ganske langsomt 
og forslagsstiller venter fremdeles på 
at planforslaget kommer til offentlig 
ettersyn. Det kan skje i løpet av våren. 
Først da vet vi nøyaktig hvilke planer 
det arbeides etter. Som tidligere nevnt 
er Ris Vel meget opptatt av trafikk- og 
parkeringssituasjonen som allerede er 
svært anstrengt. Forhåpentligvis vil man 
også se trikkestasjonen i sammenheng 
med den nye torgfunksjonen. 

STØYVOLL / FRISIKT - 
VED SLEMDAL SKOLE
Flere av Ris Vels styremedlemmer har 
reagert på vollen som er anlagt i krysset
Frognerseterveien / Dagaliveien. Det ser 
nå ut, for oss, til å være svært begren-
sede frisiktssoner i begge retninger fra 
krysset som farliggjør trafikksituasjo-
nen for små og store, myke trafikanter. 
Da vi også fikk en henvendelse fra 
naboskapet, ble det besluttet å se nær-
mere på de krav som stilles - og til den 
tillatelse som var gitt for den oppførte 
vollen.
Det kan se ut som om Plan og byg-
ningsetaten i sin godkjenning av det 
tilhørende byggeprosjekt, ikke har tatt 
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tilstrekkelig hensyn til frisiktskrav som 
stilles i ”Veinormalen”.  Dette ble påpekt 
fra oss i brev til Plan- og bygningseta-
ten (Pbe) den 26. august 2014.  Den 3. 
september ble det supplert med bilder 
av situasjonen. 
Nå er det ikke alltid så lett å kommu-
nisere med Pbe.  Den 3.oktober sendte 
vi derfor en påminnelse om at vi ikke 
hadde mottatt noe svar.  Det resulterte 
heller ikke i noe, men etter nok en må-
ned sendte Pbe tiltakshaveren et ”Varsel 
om pålegg om retting - - ”. Vi regner 
med at det løser saken.

DIAKONHJEMMET
Allerede for noen år tilbake, ble det 
gjort kjent at Diakonhjemmet sykehus 
planlegger store utvidelser både på 
sykehus- og bolig fronten. Helse sør-øst 
har bestemt at Diakonhjemmet skal 
utvide sin kapasitet og at det skal bli et 
sykehus for andre bydeler, som f.eks 
Stovner/Groruddalen.  Dette medfører 
utbygging av selve sykehuset.

Diakonhjemmet eier et stort område 
rundt sykehuset. Her skal det utbygges 
kraftig.  Denne utbyggingen går under 
navnet Diakonhjemmet Hage.  Det fore-
ligger planer for boliger, aldersboliger, 
studenthjem og bygg for næringsvirk-
somhet relatert til sykehusdrift.  Slik 
som planene foreligger, vil det skje en 
radikal endring av området. 
I denne forbindelse er Ris Vel opptatt 
av hvilke belastninger det vil kunne ha 
for veiene i vårt område. Det vil bety en 

økning av trafikken gjennom Vinderen-
krysset og hovedveiene. Vi vet av erfa-
ring at arbeidsplasser trenger parke-
ringsplasser. Selv om det planlegges for 
parkering, vil de tilliggende villaveier bli 
en mulighet for gratisparkering.  Mange 
av villaveiene er skolevei for elever på 
Vinderen skole. En ytterligere økning 
av parkerte biler vil kunne gå utover 
sikkerheten.  

Ris Vel er selvfølgelig for gode sykehus, 
men ønsker at det legges opp til en 
helhetlig løsning hvor også en god infra-
struktur inngår i planene.  I følge det vi 
har fått tilgang til av opplysninger, kan 
vi ikke se at dette er tatt hensyn til. Vi 
må derfor følge med og vi ønsker å være 
med å påvirke det som skjer.

Ris vel har fulgt denne saken nøye. 
Planforslaget er i disse dager ute på 
offentlig høring. Diakonhjemmet vil 
bygge 75 000 m2 på i underkant av 30 
mål som utgjør 27% av sin eiendom. 
Dette gir høy tetthet og store høyder 
på bygningsmassen. Taket på høyhuset 
på 12 etasjer vil ligge på samme høyde 
som Gaustad stasjon, og eksisterende 
naboer vil få hus på 6-8 etasjer 6-8m fra 
sin tomtegrense. Diakonhjemmet har 
også konkrete planer om en tilnærmet 
dobling av sykehuset i løpet av en 5 års 
periode, uten at dette kommer frem i 
planforslaget. Støy og trafikk analysene 
som er gjort tar heller ikke hensyn til 
utvidelsen av sykehuset. Hvis Diakon-
hjemmet får aksept for den planlagte 
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utbyggingen, og utelatelse av trafikk og 
støymessige konsekvenser av konkrete 
planer, vil dette kunne danne presedens 
for den videre utvikling av Diakonhjem-
mets eiendom, Smestad, Vinderen og 
Slemdal. Alle områder er utpekt som 
prioriterte stasjonsnære områder i for-
slag til ny kommuneplan. Ris vel er ikke 
imot utvikling av vår bydel, men vil i den 
videre prosess bidra til at det også tas 
hensyn til eksisterende naboer.

GULLERÅSEN STASJON
Det går meget tregt med å få tatt 
Gulleråsen stasjon i bruk igjen. Selve 
løsningen med ny (midlertidig) perrong 
på oversiden av nåværende nedover-
stasjon med gangvei langs skinnene, 
gjelder fremdeles. Mange konsulenter 
som innhenter kvalitetssikrede anbud 
bruker forhåpentligvis tiden godt, byg-
gestart er nå berammet til sommeren 
(2015) med ferdigstillelse i løpet av 
høsten. Så får vi se!

VINDEREN- OG SLEMDAL 
KRYSSENE
Omkring planfrie kryss har det ikke 
vært mye utvikling gjennom 2014.  Det 
ble sagt at planfrie kryss måtte på plass 
dersom Oslo fikk OL, men som kjent blir 
det ikke noe OL her i byen. Av budsjett-
messige grunner synes det som planfrie 
kryss ligger et stykke inn i fremtiden. 
I mellomtiden er det viktig å forsøke å 
gjøre det beste ut av situasjon. Ris Vel er 

i dialog med kommunen og veimyndig-
hetene og flere helt enkle sikringstiltak 
er mulige, herunder kan nevnes redu-
sert fartsgrense (i dag er det uforståe-
lig nok 50 gjennom Vinderenkrysset), 
eventuelt andre enkle fartsreduserende 
tiltak, klar markering av at det dreier 
seg om skoleveier m.v.
   
Et stadig farefremkallende (irritasjons)
moment er at bommene, særlig på Vin-
deren, går ned for tidlig. Dette skyldes 
stivbente forskrifter, men det kan ikke 
i lengden rettferdiggjøre en uholdbar 
situasjon. Det har riktignok skjedd en 
liten endring, ved at bommene på Vinde-
ren nå ikke begynner å gå ned før banen 
har passert Steinerud, men i praksis er 
dette lite merkbart.

Eventuell utbygging av Rikshospitalet 
over Ring 3 og ned mot Rasmus 
Winderens vei kan gi helt nye føringer 
for trafikksituasjonen på Vinderen.

OSLO MONTESSORI SKOLE: TRA-
FIKK RUNDT SKOLENS OG BARNE-
HAGENS OMRÅDE
Vi har en løpende dialog med rektor på 
Montessori skolen og trafikkgruppen om 
parkeringen rundt skolen som vi mener 
er til fare for barna på skolen.  Paradok-
set er at det er foreldre og lærere som 
skaper denne faren.
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STIER og SMETT

SVERRESTIEN 
Sverrestien er en hyppig brukt sti av 
både beboere og av skolebarn. Forhol-
dene i stien har vært under enhver 
kritikk når det gjelder fremkomme-
lighet.  Vi har derfor henvendt oss til 
Bymiljøetaten og hatt kontakt med dem 
i ca ett år når det gjelder utbedring.  
Selv om stien er en offentlig gangvei, 
har kommunen ikke sett seg i stand 
til å kunne påta seg den økonomiske 
byrden i dette arbeidet.  Bymiljøetaten 
fant ut at å opparbeide stien ville koste 
ca kr 120.000.  Ris Vel sto derfor overfor 
valget, skal det bli som det er, og det 
kan ende med stenging pga sikkerhet, 
eller er det mulig å lage et «spleiselag».  
Vi organiserte en innsamlingsaksjon, og 
fikk inn ca 29.000 kroner. Bymiljøetaten 
påtok seg ansvaret for gjennomføringen, 
skifte av nytt lysarmatur og bidro med 
30.000 på selve arbeidene i stien. Det 
resterende beløp dekkes av Ris Vel. Vi 
har vært i stien og undersøkt forholdene 
etter utbedringene og fått mange 
positive tilbakemeldinger fra så vel 
store som små. Vårt arbeid har gitt 
resultater. 

DAGALISTUBBEN 
Nedre del av turstien mellom Daga-
livn.19 og Bjørnvn 91+93, er en viktig 

tursti for nærområdet. Nedre del av 
stien var en stor utfordring gjennom 
mange år. Store vannmengder dro med 
seg fyllmasser og grus. Dette har gjort 
stien lite tilgjengelig. Ris Vel hadde 
prøvd å reparere stien ved tidligere 
anledning uten hell. For å få en god og 
trygg gangvei måtte det legges drens-
ledninger, sandfangere og nytt grus-
dekke. For å unngå trafikk med motor-
kjøretøy, var det ønskelig med ekstra vei 
bom som ikke er til hinder for turgåere 
eller syklende. Tiltaket ble klarert med 
grunneierne og jobben er utført med 
god støtte fra Bydel Vestre Aker- Fri-
villighetsmidler, Anette og Brynjulf 
Skaugens Veldedige Stiftelse, brukere i 
strøket og Ris Vel. Vi håper mange vil ha 
glede av den ”nye” stien! 

SMETTET HULDREVEIEN-DØVE-
SKOLEN (SKÅDALEN KOMPETAN-
SESENTER)
Etter henvendelse fra en nabo i Hul-
drevn klarte Ris Vel i løpet av 2 uker 
i desember å sende ut informasjon, 
innhente anbud, samle inn penger og 
utføre arbeidet.  Dette viser hvordan 
god innsats og godt samarbeid mellom 
beboerne og Ris Vel kan skape raske og 
gode tiltak i nærmiljøet vårt.  I tillegg 
til å gi bidrag til trapp og rekkverk har 
naboer satt i gang strøing for egen reg-
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ning. Skådalen Kompetansesenter har 
etter møte med Ris Vel åpnet opp for 
at de skal strø noe mer på sin side.  Et 
godt eksempel til etterfølgelse! 

TRÅKKA-FROGNERSETERVEIEN 
(HAUKELIBAKKEN)
Stien er mye brukt til fra skolen. Til 
tider, spesielt etter mye regn, er snar-
veien ufremkommelig uten gummistøv-
ler og isbrodder. Stien mellom Dalsveien 
og Haukelibakken ble derfor gruset på 
dugnad på initiativ fra beboere og med 
støtte fra Ris Vel. Mange entusiastiske 
foreldre med barn kjørte ut totalt 8 tonn 
grus på 90 minutter på den 80 meter 
lange strekningen. 

STIEN MELLOM TUNFARET/VIN-
DERENVEIEN OG RASMUS WINDE-
RENS VEI
Denne stien har endelig fått belysning.

BÅNTJERN
Markaområdet, spesielt rundt Vetta-
kollen, har i generasjoner vært et meget 
populært friluftsområde for alle typer 
turgåere. Båntjern er en perle og det er 
blitt et meget attraktivt tjern å ta utfluk-
ter til både for voksne og barn. I alle år 
har det vært en gangbar sti rundt hele 
Båntjern. Nå har deler av stien forsvun-
net ut i vannet. Ris Vel jobber for at Oslo 
Kommune kan komme på banen og få 
satt i stand denne stien. Det er fortsatt 

arbeid rundt forbedring av sti rundt 
vannet og opprydding i nærliggende 
områder.

HOLMENDAMMEN/HOLMEN-
PARKEN 
Plakatene på Blomsterknatten, Andøya 
og Oreskogen med informasjon om 
plantene/blomstene er utslitt og vil bli 
erstattet i løpet av våren.

Den 28. mai 2015 kl 18 blir det, sammen 
med Hoffelvens Venner, organisert en 
vandring rundt dammen samt informa-
sjon om planter i området.
Kloakk, olje og boreslam slippes i 
Holmenbekken og føres inn i Holmen-
dammen. (Akersposten 11.12.14). Oslo 
kommune har allerede for 21 år siden 
lovet at vannkvaliteten skal bli bedre, 
men Holmendammens Venner venter 
fortsatt. Nå har imidlertid Vann- og 
avløpsetaten skrevet: 
«I den nye hovedplanen for avløp og miljø, 
er ett av målene at det skal være bade-
vannskvalitet i Holmendammen. Arbeidet 
med konsekvensutredning for området 
oppstrøms Holmendammen skal ifølge 
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planen starte opp etter sommeren 2015. 
Og gjennomføring av forbedringer på av-
løpsnettet er planlagt startet opp i 2016.»

Området rundt utløpet av Holmenbek-
ken gror igjen.  Her har man også håpet 
på en løsning i mange år.  Ris Vel har 
forsøkt å få Bymiljøetaten på banen, 
foreløpig uten hell. Vi vil pånytt ta initia-
tiv til våren!

Oslo Kommune i samarbeid med bl.a. 
Lions kjører opp skiløyper. Det er sær-
deles populært!

STASJONENE  

Slemdal stasjon – på vårens dugnad 
ble det samlet 10 sekker med søppel på 
stasjonen og området rundt.

Gråkammen stasjon – på vårens dugnad 
fant man lite søppel og ingen tagging. 
Ruter hadde feiet. Det ble ryddet i områ-
det rundt stasjonen, også i skråningen/
trappen ned til Nye Heminghallen. He-
ming hadde sørget for rydding av gamle 
trær og kvister i skråningen, og laget ny 
trase fra trappen til hallen. Gelender er 

også kommet på plass.
Vi ble gjort oppmerksom på at stien fra 
Gråkamveien til stasjonen var i veldig 
dårlig forfatning, og henvendte oss til 
Bymiljøetaten som straks utbedret og 
asfalterte stien.
Det er sendt søknad om sykkelstativ på 
Gråkammen stasjon.

Søppelplukking på Vinderen stasjon og 
i området rundt Vinderen torg
Trivsel i hverdagen er viktig for de 
fleste av oss. Når det flyter av søppel i 
nærmiljøet føles det utrivelig. Ikke bare 
er det lite hyggelig å se på, men rotter 
tiltrekkes også av bl a matrester som 
ligger slengt utover. Og rotter er som 
kjent et problem i hele Oslo, Oslo Vest 
intet unntak.
Ris Vel har derfor egne frivillige perso-
ner som forsøker så godt de kan å fjerne 
det som ikke blir plassert i søppelkas-
sene som er satt ut både på perrongene 
og rundt torget.
Vi kunne tenke oss enda flere frivillige 
til dette arbeidet. Det er både hyggelig 
og morsomt. Man blir lagt merke til og 
får mange positive kommentarer.

Ris stasjon – vi har kontaktet Ruter ang 
søppel som ligger rundt stasjonen.

VILLSVINET V/ SLEMDAL SKOLE
I føljetongen om replassering og skiltet 
informasjon om dette dyret, har vi 
mottatt følgende fra Ris Vels tidligere 
formann, utrettelige Erik Schultz som 
fremdeles følger opp denne saken:
”Det lenge etterlengtede skiltet til 
Villsvinet foran Slemdal skole mot 
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Stasjonsveien, er nå endelig satt i 
produksjon. Men, som så ofte før, noe 
forsinkelse er det blitt, denne gangen 
hos skiltleverandøren!
Det vil gå ennå noen uker før skiltet 
leveres til ”Kunst i Oslo”. Det må være 
mildt i luften før skiltet kan festes til 
Villsvinets sokkel, og montering er av-
talt medio mars. Det er dermed utsikter 
til at kommunen vil ha avsluttet sin del 
av den snart ti år gamle avtalen med Ris 
Vel innen vi holder årsmøte i år!”
Kom på årsmøtet 11.5 og følg med!

HANDIKAP RAMPE 
Vi har fått ordnet med handikap rampe 
til Matkroken i Holmenkollveien.

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, 
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.

Høst/vinterbeplantning i krukkene på 
Vinderentorget
Vi ble kontaktet av en nyinnflyttet gart-
ner som tilbød seg å plante i krukkene 
som har stått tomme i hele sommer. Ris 
Vel eier ikke disse krukkene, men fikk 
kontakt med eier som stilte seg positivt. 
Ris Vel spanderte gjerne plantene og 
takker for initiativet.
 

RIS VELS 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. Styret vil 
ta i mot forslag til kandidat fra våre 
medlemmer. 
 
Prisen for 2015, kr 35.000 er tildelt 
Vestre Aker Frivillighetssentral. Midlene 
skal brukes til oppgradering av kjøk-
kenet og gjennomføring av middagsar-
rangement. Sentralen har jobbet mye 
med å øke tilbudet til bydelens pensjo-
nister. 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!

HOLD DIN STI REN!  
Ris Vel får stadig henvendelser om for-
søpling rundt stier, innfallsveier til Mar-
ka 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. 

STRØKASSER
Vi har et godt samarbeid med By-
miljøetaten, Divisjon Samferdsel.  På 
oppfordring fyller de sand i kassene ved 
Svenstuen barnehage, ved Dalsveien 
52A, i Bjørnveien ved stikkveien til Da-
galiveien og i Haakon den Godes vei ved 
Sverrestien.
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Arne Nordviste      Cath Heiberg      Kari Leegaard      Ane-Lene Reiss

Line Langaard Solberg     Jack Chrystie Evrin     Johan Mohn     Jan Diederik Advocaat
(sign.)

MEDLEMSSTATUS
Pr. 31.12.2014 hadde vi 4 æresmedlem-
mer: Tore Holtskog, Kristin Riddervold 
Mourud, Paul Arne Skajem og Erik 
Schultz. Vi har ca 1020 enkelthusstan-
der og 29 sameier med ca 430 husstan-
der som medlem.  
Vi fikk 40 nye medlemmer i 2014. 
Vi ber alle våre medlemmer om å fore-
slå medlemskap til andre, og å henvise 
til våre hjemmesider 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!
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, 10. mars 2015 
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RESULTATREGNSKAP

Driftsinntekter
Medlemsinnbetaling
Bidrag inn
Sum Driftsinntekter

Driftsutgifter
Kontorhold, tlf,data,porto
Trykksaker
Medlemskontigenter
Gaver/bidrag/stipend
Oppryddingsaksjon/div.
Sum driftsutgifter

Driftsresultat

Finansinntekter
Bankrenter

ÅRSRESULTAT

BALANSE PR 31.12.

Eiendeler
Bankinnskudd
Medlemskonto
Sparekonto
Sum eiendeler

Egenkapital
Kapital 01.01.
Årsresultat
Kapital 31.12.

2013

216 900 
120 600 
337 500 

78 100 
29 146 

600 
32 845 

133 271 
273 962 

63 538 

14 053

 77 591 

2013

36 554 
480 259 
132 304 
649 117 

571 526 
77 591 

649 117 

RIS VEL                                                                                                                                                        

Årsregnskap 2014

2014

221 521 
106 700 
328 221 

81 706 
40 700 

600 
81 100 
88 535 

292 641 

35 580 

13 669 

49 249 

2014

28 948 
534 515 
134 903 
698 366 

649 117 
49 249 

698 366 
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Noter:     
a) Inkl. oppgradering Dagalistubben kr 69 904. 
b) Vi har pådratt oss en regning på ca 66 500 
for oppgradering av Sverrestien, men har ikke 
mottatt faktura fra kommunen enda.
Vi har pådratt oss en regning på kr 19.444 for 
oppgradering av stien Huldrevn-Døveskolen.
c) kr 15.000,- øremerket Holmendammen

I år som i fjor har styret lagt ut Årsberetningen for 2014
på hjemmesiden til Ris Vel. 

www.risvel.no 

Vi har også lagt ut papirkopier på Vinderen Seniorsenter 
og på Vestre Aker Frivillighetssentral.
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Formann Arne Nordviste
Melkevn. 20, 0779 Oslo
Tlf  91 56 05 25 
arne@nordviste.no

Daglig leder Carolyn Dahr
Postboks 48, Vinderen, 0319 Oslo
Tlf  95 10 16 27
post@risvel.no

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

Jack C. Evrin
Norengstubben 7, 0757 Oslo
Tlf  412 99 939
j-evrin@online.no

Line Langaard Solberg
Huldrevn. 21, 0781 Oslo
Tlf 952 13 874
linesolberg@online.no

Ane-Lene Reiss
Lønnhaugen allé 12, 0374 Oslo
Tlf  934 44 653  
anelene.reiss@gmail.com

Kari Leegaard
Halvor Torgersens vei 3
0778 Oslo
Tlf: 984 10 443
karileegaard@yahoo.no

Jan-Diederik Advocaat
Gulleråsvn. 22C,0779 Oslo
Tlf 951 93 442
advocaat@online.no

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

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

Bygdøy Hageavfallsmottak
Chr. Frederiksvei v/ Bygdøy Kongsgård
Åpningstider: Mandag-fredag: 07.30-
19.30, lørdag 09.00-14.40

Grefsen Minigjenbruksstasjon og 
hageavfallsmottak 
Tar i mot mindre mengder farlig- og 
elektrisk avfall, papir og papp.  Adresse 
Kapellveien 118.  Kjør til Storokrysset.  
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 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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