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...etter 32 millioner kroner på stoppestedet HAUGENSTUA

ble det lite igjen til vedlikehold på 
Høybråten stasjon
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Det er noe jeg ikke skjønner. 
Før hvert nummer sender jeg ut 
over 25 brev til interessetiltak i 
lokalsamfunnet med invitasjon å 
delta med innlegg i Vel-Nytt.
Hvilken bedre anledning 
finnes det  til å eksponere ditt 
interesseforetak i lokalsamfunnet? 
Vel-Nytt deles ut gratis til 
alle husstander på Høybråten. 
Hver utgave trykkes i 3000 

Villy Kolstad

Lederen har ordet

Redaktørens hjørne

Hva skal sykehjemmet 
hete?
Så er debatten i gang med hva det nye 
sykehjemmet skal hete.
Det er ikke vanskelig å se at bygningene 
reiser seg i fullt monn på den ærverdige 
gamle skogteigen ved toglinja. 
Få var det vel som trodde at denne 
skogkledde fjellknausen kunne være 
så stor og ligge så høyt, trærne var da 
ikke så gedigne.
Med sykehjemmet trygt plassert på 
fjellgrunn ruver bygningene i terrenget 
godt sett fra store deler av Høybråten 
og Stovner. Noen hadde vel sett for 
seg en lav tilrettelagt bygning som 
ville gli lett inn i området og tilpasset 
seg bebyggelsen rundt. 
Det ser vel ikke så stort ut der det i dag 
ligger ved Stovnersenteret? 
Kanskje hele fjellet skulle vært sprengt 
vekk før byggingen startet, men det blir 
vel en vane å venne seg til bygningen 

etter hvert. Det er jo peanøtter å regne 
sammenlignet med postens utbygging 
på Robsrudjordet.
Men hva skal nå hjemmet hete. Vi kan 
fortsette å kalle det Stovner sykehjem, 
eller Blåbærskogen sykehjem som jeg 
har sett forslag på, skjønt vi som har 
vokst opp i området aldri har hørt om 
blåbærskogen. På vei til og fra skolen 
gikk vi gjennom Hagaveiskauen for 
å komme raskt hjem. Høybråten og 
Stovner sykehjem er foreslått fra 
flere, kanskje det er dumt å dra med 
Høybråten navnet, hvem vet, vi trenger 
kanskje et sykehjem på Høybråten også 
i framtiden, vi har jo riggtomta i enden 
av Starveien. Det blir jo flere og flere 
eldre. 
En tanke er å droppe hele diskusjonen 
om stedsnavn og rett å slett gjøre 
som skolen gjorde i sin tid, kalle det 
nye sykehjemmet Stasjonsfjellet 
sykehjem. Det ligger på fjell og er rett 
ved jernbanestasjonen.
Vi får glede oss over at det kommer et 
nytt og flott sykehjem som kan ta vare 
på våre gamle i bydelen. Det følger 
utfordringer også med det nye, jeg 
tenker på offentlig kommunikasjon. 
Hvordan skal folk komme dit? I 
dag er eneste mulighet toget som 
kommuniserer dårlig internt i bydelen. 
Her må myndighetene på bena og 
legge forholdene til rette. Bussrute 66A 
Furuset/Høybråten/Stovner kjører ikke 
etter kl 17.00 på hverdager, ikke etter 
kl. 16.00 på lørdager, og på søndager 
er det ingen bussforbindelse. Her ligger 
en utfordring og vi trenger et nytt 
stoppested, Stasjonsfjellet sykehjem. 

Villy Kolstad

eksemplarer. Noen faste 
bidragsydere har vi, og de får sin 
plass, men det er plass til fler.
Responsen på bladet er meget 
positiv, og vi har fornøyde 
annonsører. Jeg er sikker på at 
det er mange som er interessert 
i nettopp dine intersser og bare 
venter på muligheten i dele dine 
hobbyer og gjøremål. 
Neste nummer kommer ut  ca 1. 
mai 2008. Vær med du også!

Eilif Holen
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Et samfunn fungerer 
ikke uten ett eller flere 
forsamlingslokaler, og 
Høybråten er her heller 
intet unntak.
Ved inngangen til nittenhundretallet 
begynte utbyggingen av Høybråten 
å skyte fart.
Nybyggerne kjøpte seg tomter 
som lå i et område helt uten de 
fasiliteter vi i dag tar som en 
selvfølge og som er en forutsetning 
for bosetning.
Man fant fort ut at skulle man få 
gjennomført og løst de ønsker 
og behov man hadde som forut
setning for varig bosetning, måtte 
man gjøre dette i fellesskap, for her 
fantes det verken veier, elektrisitet 
eller vann. Det ble derfor tatt skritt 
til opprettelse av en forening som 
kunne tjene som drivkraft bak 
ønskene. 
Det første møtet som ble avholdt 30. juli 
1905 var ved grinda som sto omtrent der 
vi i dag har krysset mellom Solbakken 
Alle og Høybråtenveien. Dette ble 
innledningen til dannelsen av Øvre 
Høibraaten Nybyggerforening som ble 
stiftet kort etterpå.
Som det gjerne er, går det fort politikk 
i alle foreningsspørsmål, så også her. I 
Øvre Høibraaten Nybyggerforening som 
nå hadde skiftet navn til bare Høibraaten 
Nybyggerforening, ble det etter hvert 
sterke krefter for at foreningen måtte 
få en politisk forankring for å få større 
gjennomslagskraft i kommunens styre 
og stell. Mange mente man ville oppnå 
dette, best ved å søke tilslutning til 
Arbeiderpartiet. Det var stor uenig om 
dette og andre mente at foreningen måtte 
være politisk nøytral. Da ”politikerne” vant 
flertall for sitt syn, var dermed skismaet 
et faktum. De nøytrale brøt ut og dannet 
”Høibraaten Smaabrukerlag”. 
Dermed hadde man fått to velforeninger, 
men ønsket om et forsamlings og 
møtelokale var ennå ikke løst.

Vardeheim 
Foreningene arbeidet nå hver på sin kant 
med å løse spørsmålet om lokale.
Allerede i 1912 besluttet småbrukerlaget å 
gå til anskaffelse av tomt til oppføring av et 
forsamlingshus. Som det står i protokollen, 
ble det utover ettersommeren og høsten 

gjennomført felling av trær, stubbebryting 
og brønngraving på tomten,  alt som 
dugnadsarbeide fra medlemmenes side.
En del tømmer ble innkjøpt på rot fra 
brukseier Tschudis skog. Tschudi var 
også mannen som utparsellerte og solgte 
tomtene på stedet. Ved lotterier, basarer, 
gaver, dugnadsinnsats og låneopptak 
hadde man fått finansieringsplanen klar 
for oppføring av hele prosjektet.   
Småbrukerlaget kom således først i mål 
ved å få reist sitt ”Vardeheim” som ble 
innviet 15.september 1915. 
Eiendommen har i dag adresse  
Vardeheimveien 7. Midler til videre drift fikk 
man ved lokalutleie og fortsatt basar og 
lotterivirksomhet. Det ble arrangert revyer 
og annen under holdningsvirksomhet. 
I begynnelsen av 1922 ble det foretatt 
bygningsmessige tiltak på galleriet for å 
kunne sette i gang kinovirksomhet. Dette 
må ha skjedd mens det ennå bare var 
stumfilmer.
Som  det  fremgår av navnet, ”små 
brukerlag”, var virksomheten knyttet 
til jord, hagebruk og litt husdyrhold. 
Produktavkastningen var hovedsaklig 
til eget behov. Foreningen drev utstrakt 
informasjonsvirksomhet innad med 
ekskursjoner til landbruksskoler og 
andre informasjonsentra. Det ble avholdt 
utstillinger og konkurranser om de 
beste produktene fra medlemmenes 
hagevirksomhet, og produktene skal ha 
holdt høy kvalitet.
Småbrukerlagets virksomhet dabbet etter 
hvert av og Vardeheim ble i 1939 solgt til 
en av de faste leietakerne, ”Losje Håkon” 
av ”Den norske birkebeinerordenen”.
 Høsten 1941 møtte okkupasjonsmakten 
opp og forlangte at losjens virksomhet 
måtte opphøre og beslagla Vardeheim. 

Noen dager hadde okkupasjonsmakten 
soldater forlagt på huset.
Inntil losjens overtagelse i 1939 hadde det 
bare vært utført løpende, høyst nødvendig 
vedlikehold på bygningen. 
Etter krigen kunne man bare konstatere 
at det var mye som måtte erstattes og 
repareres.
I 1947 ble det lagt inn vann og avløp 
og det ble innredet toaletter, garderobe 
og styrerom i kjelleren. Nye utvidelser 
fulgte på, og ny stor peisestue sto ferdig 
i 1968. Senere ble det bygget romslig 
kjølerom i tilknytning til kjøkkenet. Siste 
store investering var tilbygget med scene, 
oppbevaringsrom, loft og nytt styrerom i 
kjelleren.
Vardeheim fremstår i dag som et kjent og 
populært sted for utleie til jubileer, fester 
og møter.

Folkvang 
Nybyggerforeningen hadde på sin side i 
1914 kjøpt 4 mål tomt, senere ytterligere 
3 mål  av Holms eiendom ”Søndre 
Høibraaten” til forsamlingshus. Den 
8.februar 1920 ble det besluttet å bygge, 
og huset skulle oppføres i tømmer. Det ble 
kjøpt 57 tylfter tømmer på rot av Thuhus, 
(den senere eier av S. Høibraaten), til 
byggematerialer. Det ble nedlagt en 
betydelig dugnadsinnsats med bl.a. 
hugst, fremkjøring og saging av tømmeret 
til egnede laftematerialer. Det ble leid inn 
sag og en dampmaskin, såkalt ”lokomobil”, 
som drivkraft til saga.
 På tomten sto det fra før en gammel 
låve og denne ble åsted for årlige 
sommermarkeder, revyforestillinger og 
oppføring av lystspill og små enaktere. 
Et hornorkester ble dannet blant foren 
ingens medlemmer, og en dramaklubb 

Forsamlingslokaler på Høybråten

Vardeheim Selskapslokaler
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Fortesetter side 22    

Folkvang Selskapslokaler

med aulaen ble bygget, var det bare 
gymnastikksalen i den gamle
skolebygningen som ble leiet ut, 
hovedsaklig til idrettslige formål. Etter at 
aulaen kom opp, ble denne et populært 
lokale til korps og korvirksomhet og 
aktiviteter utenom skoletid for barn og 
voksne. Her må vi ikke glemme Oslo 
Lions Høybråten som har holdt sine 
årlige maleri og salgsutstillinger her 
med stor tilstrømning av interesserte 
fra fjern og nær.
Nå er skolen under utbygging og 
ominnredning og anneksbygningen 
med aulaen er revet.  En ny bygning 
er kommet opp, men uten aula!! Lions 
har likevel ved improvisasjoner og 
rokkeringer fått til utstillinger i skolens 
lokaler under utbyggingen.
Den gamle gymnastikksalen var 
imidlertid under krigen et hyppig benyttet 
lokale til to forskjellige arrangementer 
siden Vardeheim og Folkvang var 
lukket. Stedets sangforening og 
ungdomskorps holdt sine konserter, og 
sanitetsforeningen, med sine basarer, 
trakk fulle hus. Til og med stedets 
pianolærer klarte å fylle salen ved 
sine elevaftener. Vi må huske på at 
underholdningstilbudene da var sterkt 
begrenset. Den kjente Grorudmannen 
Leif Tvedt holdt sine populære 
lysbildekåserier med opptak fra hele 
landet på denne tiden. Han besøkte 
også Høybråten og trakk smekkfulle 
hus, først på Vardeheim før huset ble 
lukket og senere i gymnastikksalen.
Etter hvert har det kommet til en rekke 
nye forsamlingslokaler, både små og 
store, men det vil i denne forbindelse, 
føre for langt å ta disse med i detalj. Kort 
summert omfatter disse i kronologisk 
rekkefølge:

Høybråten og Stovner Idrettslags   
Klubbhus 

Klubbhuset ved idrettsplassen 
ble oppført i årene 1950 til 1980 
i flere etapper. Det omfatter i dag 
garderober, bad, toaletter og møterom 
i underetasjen og forsamlingssal, 
kjøkken, møterom m.v. i etasjen over. 
Forsamlingssalen m.v. blir også utleid 
til private arrangementer.

”Huset vårt”
Høybråten og Stovner samvirkelags 
forretningsgård, oppført i 1930, 
ble i 1985 kjøpt av Høybråten 
Sanitetsforening til foreningslokale og 
utleievirksomhet. Etter en ombygging 
med tilleggsutvidelse i fronten og 
ominnredning av tidligere lagerlokale, 
står bygningen i dag velegnet for 
foreningens virksomhet og for utleie til 
selskapelighet og foreningsmøter.
”Huset vårt” er blitt et populært lokale, 

stiftet blant ungdommen. Finansiert 
med inntekter fra disse virksomheter og 
låneopptak, sto bygningen ferdig reist og 
innviet høsten 1922.
Etter at huset var reist, ble den gamle 
låven revet og tomten planert. Navnet 
”Folkvang” ble besluttet etter en intern 
navnekonkurranse. Eiendommen har i 
dag adresse Folkvangveien 26.
Arrangering av revyer, dansetilstelninger 
og andre underholdningstiltak sto fortsatt 
sentralt i årene fremover. Det ble anskaffet 
maskinelt utstyr og fra 1.september 
1922 ble det opprettet kinodrift, først 
med stumfilmer og innleid pianist, inntil 
lydfilmen gjorde sitt inntog. Av inntekter 
fra kinodriften, sommermarkeder og fra 
utleie av lokalene til forskjellige formål, 
fikk man midler til amortisering av lån og 
til drift av lokalene. Kinodriften holdt frem 
til slutten av 70årene da den måtte gi 
opp i kampen mot fjernsynet og de store 
kinoanleggene i byen.
Som for Vardeheim la nazimyndighetene 
en klam hånd over huset under krigen og 
forbød all virksomhet på stedet. Også på 
Folkvang var det en kort tid forlagt tyske 
soldater i huset.
Etter krigen  lå  det  et  stort vedlikeholds 
behov og ventet. Innledningsvis ble det 
tidlig på 50tallet iverksatt oppussing 
av kinolokalet, nye stoler ble anskaffet, 
mens en egentlig oppgradering av huset 
ikke skjedde før i 90årene. Etter at det 
var inngått avtale med OBOS, ble en 
del av tomten avstått for oppføring av 
eldreboliger. For midlene som kom inn 
ved overdragelsen, ble en vesentlig 
oppgradering av huset gjennomført. 
Foruten en ansiktsløfting av lokalene til 
mer tidsmessig standard med nytt kjøkken 
og et nytt møtelokale, ble det bygget til 
garderober, toaletter og et utleielokale/
kontor. I kjelleren og under tilbygget ble 
det anordnet nytt moderne legekontor 
som i dag betjenes av 4 faste leger med 
helsepersonell.

Bedehuset  
Etter at begge velforeningene hadde 
løst sine behov for lokaler, savnet 
Høibraaten Indremissionsforening fort
satt et ankerfeste for sin virksomhet. 

Foreningen ble stiftet 15.mars 1915. Til å 
begynne med måtte foreningen avholde 
sine møter dels i hjemmene, dels på 
Vardeheim eller i Ferners hus som også 
huset småskoleklasser frem til Høybråten 
skole ble bygget. 
Da skolen sto ferdig i 1922, fikk de leie 
et klasseværelse der til både møter og 
til søndagsskole, og allerede i 1921 var 
foreningen i gang med byggeplaner. 
Tomt ble kjøpt sommeren 1922, ca 2,5 mål 
og adressen ble Bergtunveien 2, en sentral 
beliggenhet på Høybråten.  Allerede 
høsten 1924 var man i gang med å reise 
nytt hus. Etter en byggeperiode på snaut 
ett år, kunne foreningen i 1925 ta i bruk 
sitt eget bedehus på 180 m². Noen mindre 
fornyelser og forbedringer ble foretatt 
i 1939. Men da man i 60årene hadde 
stor aktivitet i menighetsarbeidet, ble det 
behov for utvidelser og oppgradering av 
huset. Dette førte til at man i 196768 
oppførte et tilbygg på 120 m2. I 1.etg. ble 
det innredet nytt kjøkken, nye garderober 
og toaletter. I 2.etasje ble det en ny 
vaktmesterleilighet på 90 m2 og en hybel. 
I underetasjen ble det etter hvert plass til 
en liten barnehage.
Utvidelsen var kjærkommen på flere 
måter. Da Høybråten skole kom inn i 
en desperat plassmangelperiode ved 
en stor elevtilvekst fra Stovner/Vestli, 
var bedehusets utvidelse en god 
redningsplanke for å få dekket noe av 
klasseromsbehovet. 
Gjennom 1979 og i årene 2004 og 2007 ble 
det gjennomført betydelige vedlikeholds 
og forbedrings tiltak som isolering og 
paneling av yttervegger, omlegging av tak, 
nye vinduer og oppgradering av toaletter. 
Endelig ble det bygget til et lagerrom på 
18 m². 
I likhet med stedets øvrige foreningshus, 
har indremisjonen (nå kalt Normisjonen) 
lokaler som har fått en løpende 
oppgradering til et nivå som ikke står 
tilbake for dagens normer og krav til god 
standard.

Høybråten skole
Vi kan vel i denne forbindelse ikke helt
komme utenom skolen som 
forsamlingslokale. Inntil anneksbygningen 
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1397 turnere fra Norge deltok på 
Gymnaestraden 2007 i Dornbirn den 8. - 14. 
juli.
Blant dem var fire medlemmer fra Høybråten 
og Stovner IL og fire medlemmer fra Høybråten 
Dameturnforening. Fra HSIL, Kari Marsteen, 
Evy Børsjø, Anne Stene og Barbro Sveen og 
fra HDTF Berit Olaussen, Wenche Bråten, 
Marit Augestad og Synnøve Augestad.

Gymnaestrada blir holdt hvert 4. år og årets 
var den 13. i rekken, og har aldri vært større 
med 21.000 turnere fra 56 land og fra alle 
kontinenter. Dornbirn ligger i Vorarlberg i 
Østerrike i nærheten av den tyske og sveitsiske 
grense.
Det var et fantastisk skue å se 21.000 turnere 
omkranse banen på den offisielle åpningen og 

den østerrikske presidenten ønsket alle turnere 
velkommen. Østerrikske turnere i alle aldre 
ønsket oss velkommen med en flott oppvisning 
med de fire elementer vann, jord, luft og ild.    

Under Gymnaestradaen viste 296 påmeldte 
tropper hva de kunne. Samlet var det 888 
oppvisninger.  De fleste deltakerne fra 
Norge deltok i den store fellestroppen med 
programmet ”From Norway with love”. Med 
våre litt over 1000 turnere på banen var vi en av 
de aller største troppene, bare Sveits hadde en 
tropp med flere deltakere. Norges oppvisning 
ble fulgt med trampeklapp og fikk skryt i 
mediene. Troppen hadde en generalprøve og 
to oppvisninger. 

Programmet ble endret samme dag 
som generalprøven skulle holdes, men 
dameturnernes og de kvinnelige veteranenes 
rutine gjorde at det gikk bra. Bitten Larsen og 
Anne Katrine Ødegård var koreografer. 

Turnerne ble plassert i skoler, pensjonat og 
hoteller i forskjellige små steder i ”Reintal” 
fra Bregenz til Feltkirch. De fleste fra Norge 
bodde i Wolfurt, et sted med 8000 innbyggere. 

Overalt var det norske flagg og butikkene 
hadde plakater med norske flagg og 
Velkommen. Alle var smilende og 
hjelpsomme og borgermesteren ønsket 
velkommen på velkomstfesten som ble 
holdt i Wolfurt for de norske turnerne 
etter den offisielle åpningen. 

Den norske troppen bestod av turnere 
fra hele Norge som gjennom hele 
sesongen har trent på programmet på sitt 
hjemsted. Det har ikke vært noen tilbud 
for stevnetrening her på Høyråten, så 
Barbro og Anne har trent med Lørenskog 
IL mens Kari, Evy Berit, Wenche, Marit 
og Synnøve har trent med Sinsen. 

Første gang hele stortroppen møttes var 
i Østerrike. Søndag, mandag og tirsdag 
var det trening i pøsende regnvær, så 

etter bare to dagers bruk , ble banen til noe som 
nærmet seg et gjørmebad. Det gjaldt å ikke 
skli i leiren. Temperaturen varierte fra 12 til 30 
grader i den uken vi var der. Generalprøven og 
oppvisningene hadde vi i godt vær. 

Gymnastradaen er en av de største 
sportsbegivenheter i verden, og den skiller 
seg fra andre i det at det ikke er rekorder 
og medaljer som er målet. Det viktigste er 
å vise andre hva man kan og snakke med 
turnere fra andre nasjoner. Noen av verdens 
dyktigste gymnaster deltar og det er meget 
høy kvalitet på de fleste av de deltakende 
gruppers prestasjoner.  Samtidig er det plass 
til vanlige mosjonister i storgruppene. Den 
eldste deltaker fra Norge er 86 år gamle 
Oddrun Buer. Fem deltakere var over 80, noe 
vi kan være stolte over. Blir det bare plass til 
unge konkurranseturnere, forsvinner noe av 
det unike ved Gymnaestradaen. Derfor var 
det gledelig å se at den nye idrettspresidenten 
Tove Paule var til stede de første dagene av 
Gymnaestradaen. 

Hilsen to deltagere
Barbro Sveen  Anne Stene 

Åtte turnere fra Høybråten med på 
internasjonal turnstevne i Østerrike.

Gymnaestrada blir holdt hvert 4. år og 
årets var den 13. i rekken, og har aldri 
vært større med 21.000 turnere fra 56 
land og fra alle kontinenter.
Dornbirn ligger i Vorarlberg i Østerrike 
i nærheten av den tyske og sveitsiske 
grense.

“Den norske stortroppen fikk mye ros for sitt program under Gymnaestradaen. De åtte deltakerne fra Høybråten 
deltok alle i dette programmet.”

Deltakere fra Høybråten er klar for 
”sveitsisk aften”
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Vi har lang erfaring og er spesialister innen
elektroinstallasjon, maling og farver.

Vi er konkurransedyktige på service og priser.

- Hvitevarer
- Småelektrisk
- Lamper / Pærer
- El-materiell
- Maling (blander farver

etter ditt ønske)

- Jernvarer
- Redskap - sommer / vinter
- Medisinutsalg
- Kommisjonær for Norsk Tipping
- Miljøstasjon
- Post i Butikk

I FREDHEIMVEIEN 3  PÅ HØYBRÅTEN ER VI 

Vi er tilknyttet:

Rhododendron i Bergtunveien 5a
Den store Rhododendronen i Bergtunveien har sin 
spesielle historie.

Fru Varang i Bergtunveien fortalte at denne Rhododendronen 
ble plantet i 1920 årene i en trekasse i bakgården til Danmarksgata 
22 på Vålerenga, som var hennes bardomshjem.
Senere ble den flyttet til familiegravstedet på Østre Gravlund, og 
her ble den stående noen år til den ble for stor og senere flyttet til 
Bergtunveien.                                                                
Rhododendronen stortrives på Høybråten og vokser fortsatt i 
omfang og  er i dag ca 6 x 6m i omkrets og vel 2m i høy.

Husk
Tenning av Julegrana
Søndag 2. desember 

kl 17.00
i PARKEN
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Naturvernforbundet i Oslo og Akershus jobber med en egen 
tregruppe i Naturvernforbundet,. Spesielt med bakgrunn i 
fortetting av boligstrøkene i Oslo syntes vi det er viktig å få et 
aktivt vern for trær i etablerte boligstrøk som fort kan bli bli 
utsatt for ”flathogst”.

Vi har siden vi startet tregruppen for snart et år siden, hatt stor 

pågang fra fortvilede naboer og sameierforhold i villastrøk  
hvor de kjemper for trærne, både ved at nyinnflyttede ønsker 
trær ned (som faktisk har blitt et stort problem mange steder) til 
eiendomsutviklere som nærmest driver ”flathogst” i de verste 
tilfeller, dette til naboers store fortvilelse.  Grøntstrukturen i 
villastrøk  er i større grad enn noen gang truet.
Vi har derfor laget et opplysnings/informasjonsskriv om trær 
som vi ønsker å gi samtlige av vellene i Oslo for å skape en 
større bevissthet omkring trærs betydning.

Vi trenger trærne!
Berit Lind

Stadig oftere felles det gamle verdifulle 
trær i vårt boligområde til store protester 
fra nabolaget. Voksne mennesker gråter 
sine modige tårer over ”stedstap” og tap 
av viktige deler av deres egen identitet.
Det er åpenbart at trær betyr mye, for 
mange, og at de mange ødeleggelsene 

av trærne virker 
sterkt opprørende. 
Samtidig bidrar 
trefellingene til å 
svekke det grønne 
landskapet som 
ennå preger en del 
av våre villastrøk.
Eldre villastrøk 
har ofte en 
h a r m o n i s k 
blanding av hus 
med grønne 
lunger  av ulike 
treslag. Der hvor 
folk har vært 
flinke til å beholde 
de store trærne, er 
det både sunnere 

og estetisk vak-rere og luften blir renere  
i slike områder. I tillegg får man gleden 
av et stort antall ulike fuglearter, og ugler 
og ekorn er heller ikke uvanlig der hvor 
trærne har fått lov å stå. Et rikt biologisk 
mangfold, til glede for mange av oss og 
ikke minst for barna.
Det er derfor sterkt beklagelig at det i de 
siste årene har vært en  tiltagende  tendens 
til å felle disse trærne. Vi forstår at en del 
synes det blir mye bøss, men gleden med 
trærne og fordelene de gir bør veie opp for 
den tid mange av oss bruker på nettopp 
å koste. Skygge er et annet argument. 
Sol er viktig, men like verdifullt er det å 
kunne sitte i skyggen av et tre på en varm 
sommerdag. Det svaler mer å sitte 

i skyggen av et tre enn under en varm 
markise.
Store hus trenger de rammer rundt seg 
som store trær gir, og desto strengere 
husene er i formen, jo viktigere er det for 
vår estetiske opplevelse at  trær får danne  
ramme omkring våre hus. Trær er til 
forskjønnelse av en eiendom og spesielt 
stor trær!
Det er ennå flere grunner til at trærne bør 
bevares:
- Oslo er en sterkt forurenset by som 
trenger trærne til å rense lufte. Bladene på 
trærne binder støv.
I svært forurensede områder kan ET TRE 
BINDE 10 KG. STØV I DØGNET!
- Trær demper trafikkstøy. Støyen virker 
ikke så påtrengende.
- Trær skaper lunhet i bomiljøet, og gir 
området vårt karakter.
- Trærne utgjør en viktig del av 
stedkarakteren. Området endres STERKT 
når trær fjernes.
- Trærne er en viktig  del av vår tilhørighet 
til et sted.
- Trær er en vesentlig del av opplevelsen. 
For mange eldre og funksjonshemmede er 
er trær i nærområdet den eneste mulighet 
for friluftsliv i hverdagen.
- Opplevelse av trær gir bedre helse. 
Vitenskapelige undersøkelser viser at syke  
mennesker helbredes raskere dersom de 
kan oppleve trær og grønne områder.
- Løvverket  sørger for høyere fuktighets-
nivå og bidrar til svalhet.
- Gir ly mot vind og vær.
- Trær reduserer vindstyrken, spesielt når 
flere trær står sammen. 
- En naturlig ”Metereolog”; vi hører når 
det regner og blåser; i snøvær får treet 
vinterdrakt.
- Trær kan forhindre oversvømmelse . 
(Bjørk drikker mye vann). 

- Løv og nåler bidrar til næringstilførselen 
til jorda.  VIKTIG LAGER AV CO2, noe 
som i disse tider er blitt spesielt viktig.
- Trær er lekeplass for barn og voksne.
ET HUGGET TRE KAN IKKE 
ERSTATTES. DET TAR 15 MINUTTER 
Å HUGGE – DET TAR MINST 150 
– 200 ÅR FØR ET NYTT HAR VOKST 
SEG STORT!

TILSLUTT: Trærne er en del av 
menneskers historie og minner. Trærne 
blir eldre enn oss, de er en del av vår 
historie og identitet.
Ting du ikke hadde tenkt på før du 
hugget trær, kan komme som en plutselig 
ubehagelig overraskelse. For eksempel 
kan bystøy og innsyn bli en sjenerende 
opplevelse – noe du ikke merket før.
Hvilke andre ting har du ikke tenkt på…? 
Du har ingen angrefrist for det tre du feller! 
Det er en trist utvikling hvis alle skulle ta 
1 til 3 trær på hver sin tomt – hvor mange 
trær vil vi ha igjen til slutt?
Tomteprisene er ofte høyere der man har en 
vakker blanding av hus og trær! Generelt 
er trærne med på å øke tomteprisen på din 
eiendom. Selv om eiendomsmeglere kan 
ha en negativ oppfatning av  trær i forhold 
til utsikt, så har også flere eiendommeglere 
uttalt verdisetting på et tre fra kr. 50 000 
– 100 000 kroner.
Vi anmoder med dette alle til å være sitt 
ansvar bevisst, slik at vi også i fremtiden 
kan gleder oss over et grønt boligstrøk 
bestående av stedsegne trær!

Tregruppa i NOA
Berit Lind 

TRÆRNE I VÅRE VILLASTRØK ER UNIKE
EN OPPFORDRING TIL BEVARING AV TRÆRNE I OMRÅDET
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Lynkurs i ”vårses” dialekt.
Her er ei samling av uttrykk en hver Høybråtenbeboer bør kunne. De 
ikke bare svelger annenhver stavelse, men til og med lager forkortelser 
av forkortelsen igjen. Et godt eksempel er ordet: «Jakkesetnpåråda».
For dem som ikke behersker dette stammespråket, kan vi
røpe at det betyr: «Jeg har ikke sett ham på år og dag». 
Lykke til med lynkurset!

Bråtaspråk    Norsk:

1. Mærsjmæsjfæra?   1. Hvem er det som er sjef her da?
2. Flåne pumpari a!  2. Få låne pumpa di da!
3. Bøkkejirei!    3. Du bør ikke gi deg!
4. Jiræiua!    4. Gi deg du da!
5. Snaruattea?    5. Åssen har du hatt det da?
6. Skråppiantasje?   6. Skal du opp i annen etasje?
7. Æreværstjaørt!   7. Det er det verste jeg har hørt!
8. Dærtiarem!    8. Det er ti av dem!
9. Møtræpøsban!    9. Møter deg på Østbanen!
10. Skrua!    10. Takk skal du ha!
11. Frikkerea?   11. Hvorfor ikke det da?  
12. F'ilsejemma!   12. Du får hilse hjem, da!  
13. Skaruvær'mut?  13. Skal du være med ut?  
14. Dæveldevel!   14. Det er vel det, vel!  
15. Jætitterettera!   15. Jeg tittet etter henne!
16. M'anror!    16. Med andre ord!
17. Fnis'a!    17. Få en is, da!
18. Tapræåblima!   18. Ta på deg og bli med, da!

Fritt etter et medlemsblad for Off Roaders Norway.

”Kjenner noen til hvor det ble av dette bilde?
Høybråten Kirke er 75 år, noe som ble markert bønnhørlig  med fest på fest  i september. Vi 
gratulerer.
Hallvard Beck og Rolf Torbo har sammen fremskaffet et fantastisk blad vedrørende kirkens 
historie og som er å få kjøpt i kirkekontoret og i Holmsens Magasin. 
Et utmerket arbeid som enhver Høybråtenbeboer bør skaffe seg. 
Siden begivenheten er meget godt dekket i lokalpressen og i dette historiske heftet, har Vel-
Nytt valgt å la dette emne i fred men....
Festskriftet peker ut noe jeg har undret meg over. Hvor er det blitt av alterbildet som ble malt i 
1943 på porøs huntonitt av Bjørn Arne Hansen (se bildet)?
Jeg mener og tror at Henrik Sørensen på denne tiden bodde hos veivokter Berg i Bergtunveien 
8 og at hans datter, Målfrid Berg var gift med kunstmaler Bjørn Arne Hansen med adresse 
Bergtunveien 8.
Hvis min kunstkunnskap er riktig har maleriet en typisk Henrik Sørensen strek, og jeg mener 
også å huske at Bjørn Arne Hansen som malte bilde studerte under Henrik Sørensen. Maleriet 
ble fjernet i 1952, ett år før Per Vigeland fikk i oppdrag å lage en ny utsmykning. Er ikke dette 
litt merkelig?
Vet noen hvor det ble av dette bildet? Eller hvorfor det ble fjernet før et nytt bilde var bestilt? 
Jeg husker dette bildet godt, da jeg ble både døpt og konfirmert under dette bildet. 

Eilif Holen

Etterlysning!
Hva skjedde med dette alterbildet

Ikke la deg lure
Du bestemmer over eget 
kabelnett.
Det er ingen grunn til å la seg 
presse av truslene om svarte 
TV-skjermer. I løpet av tredje kvartal i år 
vil det digitale bakkenettet for TV bli faset 
inn.
   Ved en enkel antenne til noen få hundrelapper tilkobblet 
aksessnettet og en digitalboks, vil de som er i kabelnettet 
kunne få inn 18-20 TV kanaler, sier Knut Enger, fagsjef i 
Norges Velforbund.
 Han advarer på det sterkeste mot den aggressive 
markedsføringen fra kabelselskapene som oppfattes som 
om brukerne ikke har noen andre å velge mellom.

   Norges Velforbund har i den siste tiden hatt en økende 
strøm av henvendelser fra lokale medlemsforeninger og 
enkeltpersoner som føler seg truet til å undertegne kontrakter 
med kabelselskaper. Mange av dem som har henvendt seg 
til oss, sier at det har blitt truet med svarte TV-skjermer hvis 
de ikke undertegner kontraktene. Dette til tross for at de selv 
eier aksessnettet som TV signalene leveres i.

   Den svært aggressive markedsføringen vi nå opplever fra 
kabelselskapene kan ikke oppfattes som noe annet enn en 
posisjonering. De vil nå binde kundene opp til seg før det 
digitale bakkenettet kommer på lufta fra tredje kvartal i år, 
påpeker Enger.  
    I dag er ca 45 prosent av alle husstandene i Norge 
tilknyttet et kabelnett. Disse nettene representerer i dag en 
samlet investeringsverdi på mer enn 50 milliarder kroner. 
De investeringer som er foretatt, representerer aksessnettet/
den forbrukereide delen av nettet 70-80% av investeringene. 
Stortinget har fastslått at brukerne skal eie det nett de betaler 
for.
Les hele artikkelen www.velnett.no

Fagsjef 
Knut Enger
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Haugenstua stasjon var en sikker 
vekkeklokke for meg i gamledager. Her 
helte toget svakt mot høyre, noe som 
gjorde at jeg våknet.
Den nye Haugenstua stasjon eller 
stoppested som det egentlig er, er nå 
åpnet for trafikk .
Plattformen på søndre side er flyttet mot 
Oslo til den andre siden av Haugenstuveien 
slik at begge plattformene er rett overfor 
hverandre. Omgivelsene er utbedret og 
forskjønnet med flott beplantning.

Haugenstua 
Fra www.stovnerporten.no leser jeg fra 
tidligere formann i Velforeningen, Roy 
Normann, at gården Haugenstuen, som 
stedet har fått sitt navn i fra, lå rett på 
sørsiden av jernbanesporet ca 200 meter 
vest for Haugenstua jernbanestoppested, 
der blokkene i Maria Dehlis vei står i 
dag. 

Gården ble utskilt fra Haugen gård ved 
skjøte av 28. juli 1723, hvor en femtedel 

Haugenstua stasjon
Fra et enkelt stoppested til Norges 3. største stasjon
32 mill kr. er brukt for å oppgradere plattformene på Haugenstua
21. august er en merkedag for Haugenstua stasjon
med Samferdselsminister Liv Signe Navarsete som snorklipper 

Både den nye plattformen og beplantningen på østgående spor er flott

av eiendommen Haugen senere fikk eget 
matrikkelnummer. 
Gården har gjennom tiden hatt mange 

eiere, siste eiere fra 17. april 1942 
var August og Torbjørn Wallerud.  
Haugenstuen gård har navn etter Peder 
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32 mill. kroner har dette prosjektet kostet

Olssøn Haugenstuen, som eide gården 
fra år 1749 til 1799. Gårdens bygninger lå 
på sørsiden av jernbanen. 

Men en stor del av eiendommen lå på 
nordsiden av jernbanen der Haugenstua 
senter ligger i dag med Stovnerbekken 
(Østre Aker vei) som grense i nord mot 
Fossum og Stovner gårdene.

Omkring 1800tallet drev bonden jordbruk 
omtrent på samme måte som i vikingtiden, 
der mange redskaper og driftsformer 
hadde holdt seg nesten uendret gjennom 
århundrene. 

Redskapene var stort sett av tre, for jern 
var kostbart og ble bare benyttet der det 
var mest nødvendig. De første plogene 
var laget av tre bortsett fra skjær og 
langjern, først etter år 1770 kom den 
plogtypen som var i bruk frem til vår tid. 
Denne plogtypen ble skapt i England på 
begynnelsen av 1700tallet, og kom etter 
hvert til Akergårdene etter først å ha blitt 
innført i Danmark, og senere kom den i 
bruk over hele Østlandet. 

Utover på 1800-tallet kom det flere smeder 
til bygdene og det ble alminnelig at disse 
smidde nye harver og ploger. Smier kom 
også etter hvert på gårdene der bonden 
ofte lærte seg mye av denne kunsten selv. 
Hver gård hadde sin smie frem til gårdene 
ble borte i år 1965. Den eneste bevarte 
smie på Stovner i dag er den gamle smia 
på Bonkall gård.

Med traktoren som kom i 1930årene ble 
det også laget ploger med flere skjær. 
Men de første traktorene fikk en blandet 
mottakelse hos bøndene da det ofte var 
driftsproblemer der traktoren streiket midt 
i den travle onna. 

Nå var vel ikke bonden så fortrolig med 
motorer og den slags innretninger heller 
i begynnelsen. Da var det bedre å ty til 
hesten for den visste han iallfall hvordan 
han skulle få til å gå. 
Så først fra 1950
årene ble pløying og 
innhøsting foretatt med 
traktoren på gårdene 
og hesten fikk lettere 
oppgaver. 

H a u g e n s t u v e i e n 
markerte her klart 
skillet mellom jordbruk 
og villabebyggelse.  
Og veien markerte 
også grensen mellom 
Haugen gård og Nedre 
Høybråten gård.  
Oldtidsveien fra Oslo til 
Nidaros gikk også forbi her. 

Eiendomsgrensen mot Haugenstua gård 
gikk omtrent ved Hesjeveien. Haugenstua 
som dette området het, besto før 1970  
bare av småhus. 

Nedre Høybråten gård kalles av eldre 
beboere for Mariusgården etter Marius 
Høybråten som drev gårdsbruk her på 
begynnelsen av 1900tallet.  

Våningshuset og stabburet til Nedre 
Høybråten gård står fortsatt der de har stått 
de siste 150 årene ved Haugen skole og 
benyttes i dag av skolefritidsordningen.

 
Veien til toget.
Høybråtenveien ble ferdig mellom  
Haugenstuveien og Lørenskog stasjon i  
1912. 
Behovet for denne veien ble synliggjort 
allerede i 1906 da det, av nybyggerne, 

ble nedsatt en veikomite for å utarbeide 
planer for opparbeidelse av denne veien. 
Etter hvert som flere kjøpte tomter og 
bygget seg hytte, økte behovet for vei  
til Grorud stasjon som på den tiden var 
nærmeste jernbanestasjon. Veitraseen 
var opprinnelig en gårdsvei til Høybråten
gårdene fra Haugenstuveien.  

Da hovedbanen ble ferdig med to spor i 
1904 kom det også ny undergang ved 
Haugenstua. Men det skulle ta mange år 
før det kunne stoppe noe tog der. Post 
til mottakere i området ble levert ved at 
konduktøren kastet postsekken til de som 
bodde i vokterboligen. 

Det var banevokterens barn som tjente 
seg en ekstraskilling ved å levere posten 
til gårdene. 

Undergangen som er satt opp av 
store steinblokker ble ferdig  i 1903. 
Undergangen er enten flyttet fra et annet 
sted eller ”prefabrikert” og fraktet på 
plass.
Hver blokk var merket med tall da de ble 
satt opp. 

Gårdbruker Kaare Mauritzen fortalte at 
det var i denne undergangen han lærte  
å telle da han var barn takket være disse 
tallene. 

Etter at villabebyggelsen på Høybråten 
etter hvert også dekket Haugenstua
området, kom det krav om egen stasjon 
på Haugenstua. Og i år 1937 ble det 
startet arbeider med en holdeplass som 
fikk navnet Haugenstua. 

I år 1939 åpnet holdeplassen for reisende, 
selv om det i årene før 1967 var meget få 
reisende å se på perrongene. Nå i 2007 
er Haugenstua Norges største holdeplass 
med over 1 million reisende. 

*

I 1945 var ”milorg” klare til å sprenge denne brua dersom det 
skulle bli påkrevet. Denne tegningen er del av Arild Rognliens 

historiske arkiv etter hans far Erling Rognlien
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Jazz på Vardeheim 
har allerede startet 
sesongen med klubb-
kvelder. Første 
konsert ble holdt 
fredag 28 september. 
Deretter fortsetter 
26. oktober med 
besøk av Big Chief og 
for våre medlemmer 
avsluttes 2007 fredag 
7. desember med 
Majkens julejazz. 
Tradisjonen tro tilbyr 
vi Martins julemat 
denne siste av årets 
klubbkvelder.

Programmet for høstens to 
siste klubbkvelder bærer 
preg av at vi etterkommer 
ønsker fra mange av 
klubbens medlemmer 
om å få nettopp disse to 
gruppene til Vardeheim. 

Big Chief som i år har 55 
års jubileum, er verdens 
lengst bestående jazzband 
og viderefører musikken 
slik jazzen var i sin første 

fase. Av den opprinnelige 
besetningen er fortsatt to 
med og spiller.  Big Chief 
er derfor et utrolig populært 
og etterspurt band med 
mange konserter i inn- og 
utland hvert år. At vi nå 
får oppleve dem ”live” 
på Vardeheim er derfor 
en honnør til Oslos lengst 
bestående jazzklubb!

Majken Christiansen som 
også var her med sitt band 
og avsluttet vårsesongen, 
ble åpenbart svært godt likt, 
og medlemmene tok raskt 
kontakt med klubblederen 
med anmodning om å få 
denne gruppen tilbake på 
Vardeheim. 

Kort sagt, møt opp på 
jazzklubbens arrange-
menter på Vardeheim, 
da støtter du opp om det 
lokale kulturarbeidet. Vær 
med på å videreføre det 
som i følge våre gjestende 
musikere er Oslos mest 
unike jazzklubb. Dessuten 
garanterer vi deg en 
hyggelig kveld med 
god musikk blant glade 
jazzvenner!

For 2008 er det musikalske 
programmet ennå ikke 
ferdig, men det blir 
kjempeflotte musikalske 
opplevelser hver gang, så 
noter dagene allerede nå :
18. januar, 29. februar, 
28. mars, 25. april, 23. 
mai, 26. september, 24. 
oktober, 21. november og 
19. desember.

Besøk gjerne vår 
internettside www.
jazzvardeheim.com.
Jan G. Haanæs
klubbleder

Jazz på Vardeheim
 Høstens program

På Vardeheim kan alt skje. Her er Eivin Sannes p., Stig Hvalryg b., Paul Weeden g. og Eilif 
Holen i en heftig musikalsk diskusjon. Paul Weeden er en verdensmusikant som også har spilt i 

Count Basis Band og som lett klarer å finne seg tilrette her med lokale krefter på Vardeheim 

Normisjonens hus 
får nytt kjøkken 
etter 40 år

De siste 4 – 5 årene, i junimåned, 
har Normisjon sendt ut et brev 
til sine medlemmer, andre 
brukere av huset og til en del 
relaterte personer og firmaer 
i nærmiljøet, hvor de har bedt 
om en frivillig sommergave til 
sitt arbeid. 

Dette har gitt foreningen et 
kjærkomment tilskudd. Normisjon vil 
rette en stor takk til alle som i disse 
årene har gitt foreningen sitt bidrag. 
Etter at Normisjon nå har fått satt huset 
i rimelig stand ute og inne, over en 3 års 
periode, fant man ut at det ca 40 år gamle 
kjøkkenet burde fornyes. I foreningens 
siste sommerbrev valgte man derfor 
å øremerke sommergaven opp mot et 
nytt kjøkken. Dette må tydeligvis ha 
inspirert og engasjert folk på Høybråten 
da gaven denne sommeren var langt 
større enn  tidligere sommergaver. Så 
nå sitter et ungt og dynamisk styre og 
arbeider med planleggingen av nytt 
kjøkken på det ”gamle bedehuset”.
Normisjon takker enda en gang alle 
de som har bidratt for å gjøre dette 
mulig på så kort tid. Foreningen håper 
at kjøkkenet kan stå ferdig like over 
nyttår. 

Aktivitetshjulene
For øvrig kan en si at hjulene på 
himmelvogna, for å sitere pop-artisten 
fra Lørenskog, Trond Granlund, ruller 
og går. Normisjons særegne arbeidsfelt 
har jo nettopp som mål å få mange med 
i himmelvogna.

Odd Kristiansen
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Skal du selge
eller kjøpe bolig?

Ring oss idag
for en gratis
verdivurdering
av din bolig uten
forpliktelser.

 FURUSET SENTER 22 90 67 90 LINDEBERG SENTER 22 81 25 20
WWW.AKTIVEIENDOM.NO E- POST. FURUSET@AKTIVEIENDOM.NO ELLER LINDEBERG@AKTIVEIENDOM.NO

AKTIV EIENDOMSMEGLING — I SAMARBEID MED TERRA-GRUPPEN AS

Høybråten Vel ønsker å forbedre veien 
som går til Høybråten stasjon. Veien er 
bratt og smal og uten fortau. 
Det er stor trafikk på Høybråten 
stasjon. Toget er eneste kommuni-
kasjon vi har med utenomverdenen, 
og passasjertallet er stort. Potensialet 
for enda større trafikk er der, men 

tilbringermulighetene må 
forbedres både fra Høybråten 
og Stovner.
Veien er uholdbar om vinter-
en. Veien har ikke plass til 
både biler og fotgjengere. 
Bilen trenger seg på og dytter 
fotgjengere ut i snefonna. 
Kommer det biler i begge 
retninger må den ene rygge. 
Det er også mange som går 
på Stasjonsfjellet skole som 
bruker denne veien til skolen, 
og dette gjør ikke situasjonen 

bedre, sier leder i Høybråten Vel, Villy 
Kolstad.
Slik har det vært siden 1919 da Høybråten 
stasjon ble åpnet for togtrafikk.
Er det ikke på tide at noe blir gjort?

*-*

Skal du selge
eller kjøpe bolig?

Ring oss idag
for en gratis
verdivurdering
av din bolig uten
forpliktelser.

 FURUSET SENTER 22 90 67 90 LINDEBER SENTER  22 81 25 20
WWW.AKTIVEIENDOM.NO FURUSET@AKTIVEIENDOM.NO ELLER LINDEBERG@AKTIVEIENDOM.NO

AKTIV EIENDOMSMEGLING — I SAMARBEID MED TERRA-GRUPPEN AS

Ønsker bedre vei til stasjonen
En mild høst og vinter, 
samt snødekke den korte 
tiden det var kaldt, har gitt 
iberiaskogsneglen svært gode 
overvintringsforhold. 
Derfor opptrer sneglene i stort antall 
også i år, til stor irritasjon og plage 
for hageeierne. Men du kan begrense 
snegleinvasjonen med enkle midler. Vær 
observant og vær beredt til våren.
Sneglene blir aktive for alvor når 
jordtemperaturen kommer opp i 6 grader. 
De blir kjønnsmodne i juni, og hver 
snegl kan legge opptil 400 egg. Dersom 
100 unge snegler er kommet helskinnet 
gjennom vinteren, kan du risikere opptil 
40 000 snegler i hagen.

Let etter og destruer iberiaskogsneglen 
og egg. Finner du egg om høsten, kan du 
begrense vårens invasjon.
Les hele artikkelen på www.velnett.no/
sistenytt.

Foto Anne Tafjord

Unngå 40.000 
snegler i hagen
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Garanti Romerike AS
Solheims veien 112, 1471 lørenskog
www.garanti.no/romerike

Vi er tre engasjerte og dyktige meglere som kjenner ditt nabolag godt
- derfor oppnår vi svært gode priser. Ta kontakt med oss i dag!

Alle som tegner oppdrag med oss ut året betaler
kun kr 15.000.- ink.mva i megler provisjon

Gratis verdivurdering av lokalkjente meglere

Steinar Gundersen
Megler

Kleiva 18 A
Mob.: 905 59 643

Ståle Helland
Statsaut. eiendomsmegler

Kleiva 12
Mob.: 959 88 870

Thomas Eriksen
Statsaut. eiendomsmegler

Bekkevollv. 9 C
Mob.: 918 71 915

VI BOR I OMRÅDET
– det er ingen som kjenner
nabolaget ditt bedre en oss

Høybråten er et
meget attraktivt område
-vurderer du å selge din bolig?

Ring
en av

våre

lokal
e me

glere
i dag
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Velkommen til SATS Skårer
for en trivelig treningsøkt.

Ta med denne annonsen, og få en 
gratis prøvetime

SATS Skårer, Astrids vei 3
1473 Lørenskog, 67 90 66 60

Høybråten Dameturnforening er tilbake på 
Høybråten skole i en flott ny gymnastikksal.

Fortsatt møtes vi hver tirsdag og torsdag. Her er 
det stor treningsplass, god ventilasjon, nye lyse 
materialer, ordnede garderobeforhold med tilsyns- 
vakt og utmerkede trenere...og hvilken utsikt! 
Panoramavinduene gir full anledning til å beundre 
solnedgangen over Romsås mens en tar dansetrinn og 
tøyninger.
Høybråten Dameturn er 85 år og har vært en meget 
viktig del av vårt lokalsamfunn. 
Medlemsspekteret dekker alle  fra 4 år og oppover. 
Her er en hyggelig gruppe mennesker som gir 

anledning til både fysisk glede og velvære.

Både barn og voksne trives på trening og nye 
medlemmer ønskes hjertelig velkomne.
Kontigenten er bare     kr 1 200.- for voksne og kr 
600.- for barn pr. år, så hvorfor ikke møte opp en av 
dagene og se om dette er noe for deg.

Treningstider:
 Tirsdager kl 17.00  barn 4-6 år
  kl 17.45  barn 6-9 år
  kl 18.30  barn 9-12 år
  kl 19.15  12 år og oppover
  kl 20.00  -  21.00 damer lett aerobic

   Torsdager kl 19.30  -  20.30 damer aerobic
   Mandager kl 19.15  -  20.15 Haugen Skole, damer  
                                                                aerobic

Høybråten 
Dameturnforening

Fortau langs skoleveien i Bergtunveien 
Samferdselsetaten lover at det skal komme fortau langs 
skoleveien i Bergtunveien innen skolestart 2008.
Det kommer fram i et internt brev mellom samferdselsetaten og
undervisningsbygg, melder Akers Avis Groruddalen.
Noe av det som har gjort ventetiden lang er at alle grunneiere 
har vært kontaktet for å «låne bort» grunn til tiltaket og 
avklare hvordan eiendommene blir berørt. Gjerdet langs 
barnehagen må flyttes en drøy halvmeter innover på tomta 
langs Bergtunveien og nærmere en hel meter ved krysset med 
Høybråtenveien for at det nye fortauet skal få plass. Det viser 
seg at det er Undervisningsbygg som har satt opp gjerdet, noe 
samferdselsetaten synes er merkelig. Etaten mener det må bli
Undervisningsbygg som må bære kostnadene ved flytting av 
gjerdet, kommer det fram i brevet.

Silje Ensrud

Stenger ikke Starveien

Det kjøres alt for få lastebiler i Starveien til at veien kan 
stenges for gjennomkjøring, mener samferdselsetaten.
Dermed blir borettslagets ønske avvist.
Å stenge Starveien for gjennomkjøring ble av borettslaget 
ansett som et viktig forebyggende tiltak mot støyproblemer 
som har oppstått den siste tiden. Beboerne forteller i et skriv 
at trafikken har økt betraktelig på lokalveien etter etablering 
av ny industri langs kommunegrensa.
Etter klager på trafikken ble det foretatt en telling av tungtrafikk 
i oktober 2006. Tellingen viser at det i løpet av tolv timer 
passerte 15 lastebiler og ett vogntog.
- Etter vår vurdering er dette ingen stor tungtrafikkandel, 
skriver seksjonsleder Torgeir Engesveen i Samferdselsetaten 
til borettslaget. Etaten mener andre småveier kan bli utsatt 
for mer trafikk dersom Starveien stenges for trafikk. Det er 
forøvrig Oslo politidistrikt som har besluttende myndighet for 
trafikkregulerende skilt. 

Silje Ensrud

I full gang med sprett og hopp 4-6 år

....OG VI MINNER OM JULEPARADEN MANDAG 27 
NOVEMBER KL 18.00 I HAUGENSTUA SKOLES AULA
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Det var valg på Høybråten 
10. september som alle andre 
steder i vårt ganske land.

Selv var jeg tidlig ute for å gjøre min 
borgerplikt men jeg må innrømme at jeg 
ikke hadde sett på stemmelappen min 
hvor jeg skulle stemme. I god gammel 
vane var jeg på vei til skolen, men 
min kone satte meg på rett vei. Det er 
Folkvang som er valglokale i år fikk jeg 
i beskjed om.
På ”bånn” av ”Nilser’n” møtte jeg vår 
gamle vaktmester på skolen Anders 
Ekeberg med sin spaserstokk,  pent 
kledd med flotte nye sko  som seg hør 
å bør på en slik festdag, på vei oppover 
”Nilser’n”. ”Gal vei” måtte jeg opplyse, 
du skal på Folkvang”. ”Å” svarte han  
”skal jeg det. Det veit ikke kona mi noe 
om” var svaret. 
På Folkvang ble vi møtt av listebærerne 
som forhåpningsfulle skulle sikre seg 

min stemme. ”To lapper denne 
gangen” en for bydelen og en for byrådet 
og husk å brette stemmeseddelen 

fikk jeg beskjed ved registreringen. 
Litt forvirret ble 
jeg henvist til 
stemmeboksen for 
å plukke  ut mitt 
valg. Jeg så på 
disse lappene, og 
gjorde mitt valg og 
mine kumuleringer, 
men hvor var 
konvolutten? Du 
skal brette lappen 
ble jeg fortalt 
nok en gang  
da jeg kom til 
stemmeurnen. Det 
gjorde jeg men jeg 

var sikker på at de som satt ved urnen så 
hva jeg stemte. Ikke at det gjorde meg 
noe, men jeg trodde vi hadde et vanntett 
system med hemmelige valg. Håper det 
blir bedre neste gang.

For øvrig var fremmøte på Folkvang det 
beste i bydelen med 63,5%   Det vil si at 
av 4872 stemmeberettigede stemte 3094. 
Opptellingen var som følger: 

36% AP, 7,1% SV, 3,1% RV, 0.6% 
SP, 3,6% KRF. 3,7% V, 19,8% H, 
og 24,4 %FRP
Våre representanter i bydelen ble 
så sant jeg har tolket listene rett 
som følger: 
AP - Eva Semmerud, Grete 
Andberg, Nawaz Rashid, Karl P. 
Olsen, Håvard  Engebretsen og 
Marit Fjellhaug.
FRP - Magne Gjelseth, Thomas 
Nystrøm, Brita Berge og Jan Arild 
Linja.
Høyre- Per Opsahl, Ghazanfar Ali 
Khan.
SV- Tore Ludt, Elisabeth Myrhol, 
Tonje Brodahl

Eilif Holen

Kommunevalget 2007

Listebærerne på plass

Trenger du hjelp?

Anders nå skal du høre

Anders Ekeberg har gjort sin 
borgerplikt
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av Eilif holen

Sulten på musikk
Da jeg kom hjem fra det store utlandet 
og bygde hus på Høybråten, fant jeg at 

alle mine gamle musikkvenner unntatt 
en, hadde lagt musikken på hylla.
Dette måtte gjøres noe med og  4. 
juledag 1975 inviterte jeg til fest med 
instrumenter.
Det ble en ekte jam session, som varte

frem til kl 0600 neste morgen. 
Neste jul ble dette en gjentagelse med 
samme suksess. En tradisjon var i gang. 
I 1985 fant jeg ut at vi måtte finne på 
noe annet. Huset mitt var for lite og folk 
stoppet opp utenfor for å høre. Vi valgte 
Vardeheim. Det ble en musikers venner 
og venners venner fest med lapskaus og 
noe attåt.

Ny giv i øving.
Det hadde vist seg at disse jammene 
hjemme hos meg hadde fått gutta til 
å pakket opp instrumentene igjen og 
begynt å øve. Dette igjen skapte band og 
andre spillejobber.
Jazz Mania var et resultat av dette, og 
Jazz Mania med Roar Hartung i spissen 
skapte en Jazzklubb på Vardeheim. 
En torsdag i måneden i vinterhalvåret 
var nok. Klubben samlet fra 30- 60 
medlemmer hver gang. Gjestesolister 
ble invitert til ca en times konsert. Jazz 
Mania åpnet og avsluttet det 2 ½ timers 
lange programmet. Da det var torsdag 

måtte vi være ute kl 23.00, som satte en 
begrensning på kvelden.
Etter fem år hadde Jazz Mania fått nok 
og klubben ble lagt ned.

Jan Berger trår til. 
Jan Berger som da også bodde på 
Høybråten, tok ballen videre og sammen 
med Einar ”Pastorn” Iversen, piano og 
Erik Amundsen bass pluss gjestesolister 
fortsatte klubben i ca 1 år til. Da fikk Jan  
Berger oppdrag i Paris og klubben ble 
nok en gang  lagt på is.
Thor Dynna prøvde en ny variant på 
kafeen på Stovner Senter, men det 
gikk ikke. Klubben ble et hvilested for 
bråkebøtter og øltørste mennesker og av 
den grunn generelt ignorert av jazzfrelste 
sjeler.
Konseptet med en Jazzklubb i nabolaget 
var etablert, noen måtte bare gjøre noe.  
En samling av ildsjeler møttes hos Roar 
Hartung, og jeg overtok roret.

Jazzkveldene ble lagt til fredager slik at 
vi kunne holde på lenger og Jazz Mania 
hjalp til med opptreden.
Selv hadde jeg ikke noe  band og ikke 
hadde jeg noe erfaring i å drive klubb, 
men ved godt samarbeid og iherdig 
reklame og telefonrunder hver gang, 
begynte folk å komme.

Nok en gang swingte det på 
Vardeheim. 
Til og begynne med var klubben basert 

på et gjesteband med Jam Session 
etterpå. Jazz på Vardeheim ble et 
sted hvor man kunne ta med seg sitt 
instrument og spille. Mye flott musikk 
ble skapt, og kveldene ble ofte lange. 
Etablerte grupper begynte å ta kontakt og 
snart sto disse i kø for å spille. Krefter 
som Kjell Eriksen og hans 7 manns 
band og sangkvarteten Jazzådu, Njaal 
Arder med venner, Jazz Mania, Eivin 

Historien om Jazz på Vardeheim.
”Historien om Jazz på Vardeheim må ikke gå i glemmeboka ” blir jeg stadig minnet 
om.  Her skal jeg prøve å dokumentere det historiske løp som har endt opp denne fine 
kulturinstitusjonen.

Thor Dynna 1984

Tore Werner 1984
Tor Nilsen i swing m/ vispene.

Roar Hartung 1984

Njaal Arder  1984
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Sannes, Coolit, The Real Thing, Laila 
Dalseth og Totti Bergh, likte seg godt på 
Vardeheim,og klubben begynte virkelig 
å få et godt renomme´. Klubben var ikke 
akkurat noen gullgruve, men det gikk 
rundt  uten bidrag fra det offentlige. 
Klubben har ikke vært noen ungdoms-
klubb akkurat, da de grå hår dominerte 
blant medlemmene. Voksne folk hadde 
fått et sted å gå, noe som ble annerkjent 
av Furuset Bydel i 1997 ved at vi mottok 
bydelens ”Kulturpris”. Klubben fikk 
også ansvar for å gi underholdning ved 
Bydelens festdager. Jazz fra Vardeheim 
sørget flere ganger for et variert program 
ved Bydelsdagene.
Jeg drev klubben frem til 21. mai 2005.  
Selve klubben hadde da eksistert i 20 år 
hvorav 13 år under min ledelse og det var 
30 ½ år siden det hele begynte hjemme i 
stua hos meg.

Nye krefter.
I de  tyve årene klubben hadde eksistert 
hadde det grodd frem er behov for et 
kulturtilbud på Høybråten, og i løpet 
av sommeren 2005 ble et nytt foretak 
etablert under ledelse av Jan Haanæs som 
klubbleder. Terje Kleven ble booking-
ansvarlig og Atle Hagen tok ansvaret for 
kassa.
Klubben følger de samme møteregler 
som før med 3 konserter om høsten og 4 
konserter om våren. 

eh

Trenger du hjelp eller har du tid og 
ønske om å hjelpe andre i nabolaget
Vi kan hjelpe deg med:

• Følge til lege eller lignende
• Handle etc.
• Hjelpe til å løse praktiske 

gjøremål som ikke krever 
fagfolk.

Ta kontakt med oss.
Vi holder til på Høybråten stasjon
Ring oss eller kom innom.
Vi er å treffe ukens 5 første dager 
mellom kl 10.00 og 12.30

m.v.h. Arne, Kari, og Odd
Tel. 22217667
NB! Nytt Telefonnr.

    RIKELIG...
        RIMELIG...
             OG GODT!

FRA
HØYBRÅTEN CATERING 

Høybråtenveien 79, 1088 Oslo
Tlf. 22 21 23 00

Vær din egen RUSKEN hele året.
Hold det rent og ryddig i ditt 

nærmiljø. 
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Reisebrev fra Høybråten 
Sangforening

Vellykket jubileumstur til 
Polen

Høybråten Sangforening fyller 85 
år 6. november 2007. Som en del av 
jubileumsmarkeringen arrangerte 
koret tur til Polen i dagene 12. til 16. 
september 2007. Høydepunktet under 
turen var en konsert i kirken i Walcz 
sammen med et studentkor fra høyskolen 
i byen. 

I alt 26 korsangere og 16 ledsagende damer 
var med på turen, sammen med korets 
dirigent Marius Steensby og akkompagnatør 
Egil Schanke. Gjestene ble godt mottatt av 
sine polske verter og samarbeidspartnere i 
byene Walcz og Pila, som ligger vest i Polen, 
10 mil fra Poznan, og midtveis mellom 
Warzsawa og Berlin.

Studentkoret åpnet konserten med tre sanger, 
bl.a. en humørfylt versjon av Beatles-
melodien ”Yellow Submarine”. 

Deretter var det Høybråten Sangforenings 
tur. Programmet besto av en variert blanding 
– fra kirkelige sanger som ”Sanctus” og 
”Domine Salvam Fac” - til lettere sanger, 
som ”Kaffe og te” (Java Jive) og ”The Rose”. 
Jarl Engebretsen sang solo i ”Den hellige 
stad”, og applausen var taktfast i den nesten 
fullsatte kirken, da mannskoret fra Høybråten 
avsluttet sin avdeling med ”Get Me to the 
Church in Time” fra My Fair Lady. Helt til 
slutt sang de to korene sammen ”Bridge over 
Troubled Water.”

Under planleggingen av jubileumsturen var 
flere steder i Europa aktuelle, men Polen fikk 
størst oppslutning blant kormedlemmene. 
Det er et land, som ikke så mange hadde 
besøkt tidligere. Og området vi besøkte hadde 
nok heller ikke hatt så mange besøkende fra 
Norge før. Kontakten ble etablert gjennom 
et gammelt norsk/polsk vennskap mellom 
formannen i jubileumskomiteen, Tore 
Linnerud og Andrzej Breesky, som driver et 
pensjonat og feriested utenfor Walcz.

Videre kontakt ble tatt med direktøren ved 
høyskolen i Walcz og studentkoret der. 

Aldersforskjellen mellom studentkoret og 
sangforeningen fra Høybråten var ingen 
hindring. Etter konserten ble alle invitert til 
en hyggelig buffet-middag på høyskolen, 
der det ble sunget og danset til sent på 
kveld. Kvelden etter var det Høybråten 
Sangforenings tur til å invitere til grillparty 
på Andrzejs pensjonat.

Jubileumsturen varte i 4 dager, og det ble 
også tid til litt sighseeing i området, og 
shopping i butikkene i Pila, der koret bodde. 
Bl.a. var det mange som oppdaget at det var 
mulig å kjøpe gode og rimelige skinnsko i 
Polen. Så mange både av herrene og damene 
var godt skodd, da turen gikk tilbake til 
Norge søndag formiddag.

Neste høydepunkter for Høybråten 
Sangforening er jubileumsfest lørdag 3. 
november og deretter jubileumskonsert i 
Grorud kirke søndag 11. november, der også 
Høybråten Damekor, Grorud Mannskor og 
The Real Choir er invitert.

Olaf Stene

 

 Nytt fra Høybråten Pensjonistforening
 

Sesongen 2007 er på hell, men fortsatt er noen av våre 
aktiviteter foran oss.
 Vi har medlemsmøter 1 gang i måneden og til oktober-møtet får 
vi besøk fra reiseselskapet Artic Travel som vil informere oss 
om sine ”helsereiser til Kroatia”.  Et land som blir mer og mer 
aktuelt i helsereisesammenheng.
 Til november-møtet kommer dr. Rusten fra Høybråten Lege-
senter.  Han vil ha som emne ”Eldres Helse og hva vi selv kan 
gjøre”.
 Så står årets julebord for tur i desember med vanlig opplegg 
på Vardeheim.
 Som avslutning på årets reiser er det planlagt en juletur til  
nord-Tyskland i  midten av november måned. Her er det plass 
til mange flere. Har du lyst har du lov.

 

Ellers kan vi fortelle om en fin 4-dagers tur til Wadahl Høy-
fjellshotell hvor vi hadde billetter til Peer Gynt-spelet ved 
Gålå-vannet (uten regn). En eventyrlig opplevelse å sitte 
nede ved Gålåvannet i flott kveldssol med over 2000 personer 
tilstede i et nybygd amfi og se båtene med skuespillerne 
komme sakte glidende inn mot vannkanten foran oss. Vi var 
tilbake på hotellet kl. 23.30 og ble møtt med varm betasuppe 
(samt en liten akevitter).
En minnerik busstur rundt omkring i fjellheimen er også 
opplevelser som en husker, ikke minst besøket ved ”Helvete” 
(en jettegryte lenger inne i fjellheimen).
 
Har du lyst til å bli medlem, er du hjertelig velkommen. Du 
kan kontakte formannen, Olaf Hansen på  tlf.  22 21 15 95.
                                                                                  i.o.

Høybråten Sangforenings fellesøvelse med studentkoret ved 
Høyskolen i Walcz. Vår dirigent Marius Steensby med ryggen til

Fra konserten i kirken i Walcz
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Høybråten Legekontor
Legene RUSTEN, SKAARAAS,

TVEITEN og DISSEN

Tlf. 2� �4 44 00
mandag-fredag : Timebestilling) 09:00-�4:00

Høybråten
Herrefrisør

Inneh. Tom Pettersen
Høybråtenvn 79

Tlf. 22 2� �5 57

TANNLEGE MNTF
KARL-KRISTIAN ANDERSEN

Folkevangvn �9
Tlf. 22 2� �0 �0

Klinikk for fotterapi Anne Stene          Tlf. 222�2�2�
Utfører vanlig fotbehandling, fjerner torner, hjelper med nedgrodde negler.
Silikonavlastninger og negleproteser. Behandler også diabetikere. Timebestilling. 
Spesialpris for pensjonister i bydel Stovner (kommunesatser) 
Høybråten Sanitetsforening. Bergtunveien 7b, Høybråten

Mandag
Fredag 7-21  Lørdag 9-20
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og fullbooket for utleie flere år fremover. 
Bygningen ligger til Bergtunveien 7, ved 
skolen.

Velhuset, Høybråten stasjon
Etter at Høybråten stasjon ble avviklet som 
betjent stasjon, sto bygningen ubenyttet. 
Høybråten Velforening grep sjansen 
og fikk leiet bygningen av Jernbanen. 
Her er det blitt innredet velegnede 
lokaler for foreningens virksomhet, til 
en frivillighetssentral, rom til utleie for 
selskapeligheter og et hobbyrom for 
snekkervirksomhet m.v.

Forsamlingslokaler på Stovner
Det første ”samlingslokale”, dog i 
beskjeden målestokk, kom ved at 
Høybråten Idrettsforening i 1934 reiste 
den første hytta i tilknytning til Liabakkene. 
Denne brant i 1952 og en ny, betydelig 

større ble reist allerede året etter. Med 
senere utvidelser dekker denne nå en 
grunnflate på nærmere 300 m² og fikk 
navnet ”Liastua”.

Liastua 
Liastua eies i dag av  Høybråten og 
Stovner Idrettslag og grenser opp mot 

Gjelleråsmarka på tidligere Øvre Fossum 
gårds grunn. Siden 1934 har seniorgruppa 
av medlemmene gjort sin innsats med 

dugnader for å skape og drive denne perlen 
til glede for både lokal og idrettsmiljøet. 
Liastua er åpen med servering nesten 
alle helger i året unntatt i sommerferien. 
Foruten til lagets egne aktiviteter, er stua 
et samlingspunkt for barnehager, ungdom, 
voksentreff, skoleutflukter m.m.

Som det har fremgått, har det etter hvert 
i nyere tid kommet til en lang rekke med 
nye forsamlingslokaler. Videre er det ved 
utbyggingen av Stovner, Haugenstua, 
Fossum og Vestli områdene oppstått 
nye forsamlingslokaler knyttet til 
virksomheter som senterdrift, skoler, 
kirker, idrettsaktiviteter m.v. og som evt. 
heller må komme med senere i en annen 
sammenheng. 

Tore B. Schøyen

Forsamlingshus fort. fra s. 5

Høybråten Jeger- og Fiskerforening 
ble stiftet i 1945, og teller i dag ca. 80 
medlemmer. HJFF er tilsluttet Norges 
Jeger-og Fiskerforbund, og drar derfor 
nytte av alle fordeler som finnes ved å 
stå tilsluttet NJFF.  
Vi er en liten forening der medlemmene har 
interesse for jakt, fiske og friluftsliv. Vi har 
klubbhus på Losby skytebane, men møter har vi 
som regel på Folkevang på Høybråten.
  På fredager i sommerhalvåret arrangerer vi 
lerdueskyting på Losby skytebane. Her er det 

sjelden trangt om plassen og rimelige priser. 
Lerduebanen ligger ikke langt fra Høybråten og 
er et hyggelig møtested.
I Losbymarka ved Skålsjøen disponerer vi en 
koie. Denne bruker vi som base ved kultivering 
og utsetting av fisk i Skålsjøen og Svartkulp. I 
tillegg kan hytta lånes av medlemmene. Både 
sommer og vinter brukes den som utgangspunkt 
for fiske, turer og late dager. Tidligere har koia 
blitt brukt av tømmerhoggere og ble visstnok 
også brukt av Milorg under krigen. 
I sommer har foreningen oppgradert koia. Først 

måtte taket skiftes, og på bildet 
ser man grunnen. Bildet viser 
bærebjelka i taket som hadde blitt 
invadert av stokkmaur.
 Med hjelp av en snekker og dugnad 
fikk vi til slutt taket på plass. Til stor 
fortvilelse for knotten i område, 
som hadde satt pris på vårt nærvær. 
Det var også nødvendig med noen 
malingsstrøk på hytta. Nå er det 
meste gjort utvendig og til neste år 
tar vi fatt på det innvendig. Dette er 
nok nødvendig da det ikke har blitt 
gjort noe særlig her siden krigens 
dager. 
I høst har vi oppgradert stien over 
myra bak hytta, slik at det nå er 
mulig å komme seg utover langs 

Skålsjøen uten å bli våt.  Foreningen har for 
tiden ingen aktiv ungdomsgruppe, men vi håper 
å få dette på plass etter hvert. 

Vi er en åpen forening og håper på flere 
medlemmer.
Dersom du har lyst til å bli medlem, kan du 
sende en mail til: jorgen.rognlien@gmail.com.

Jørgen Rognlien
    Formann

Nytt fra Høybråten Jeger og Fiske Forening

Stokkmauerens herjinger i hytta ved 
Skålsjøen.

Høybråten Jeger og Fiske Forenings 
hytte i Losbymarka ved Skålsjøen.

Liastua

Skålsjøen
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Velforeningens Styre og Komiteledere:
Styret:  Navn  Adresse  Postnr.  Tlf. privat Mobil/jobb E-post
Leder:     Villy Kolstad Bergtunvn. 1B 1087 Oslo  22 21 20 28 90 17 21 47          villy.kolstad@osloglass.no
Nestleder:  Ronny Maasøe Myrbakkveien 1B 1088 Oslo  22 21 71 80  46 40 12 05         ron-maas@online.no
Sekretær:  Inger-Lise Skog Torbjørnsvei 2 A 1086 Oslo  22 21 17 33 91 69 33 76 inger.lise.skog@bilia.no
Kasserer:  Liv Bøgseth Brolandsveien 5 0980 Oslo  22 10 24 12 22 90 11 34 liv@hans-becker.no
Styremedlem: Lise Rastad Høybråtenvn. 72 H 1086 Oslo  22 21 60 31  91 85 03 48 lise.rastad@hotmail.com
Styremedlem: Anne-Lise Haanæs Høybråtenvn. 87 D 1088 Oslo  22 21 08 76 99 40 13 14 jhaanaes@frisurf.no
Styremedlem: Rune Klarholm Linjevn. 66 1087 Oslo  22 21 83 43 92 40 37 23 runeklar@online.no
Styremedlem: Lise Alstedt K.Andersensvei 74 A 1086 Oslo  22 21 21 01  48 13 51 11 lise@alstedt.com  
Huskomitè: Kåre Østli  Kleiva 11B 1088 Oslo  22 21 27 72  91 89 44 23 kareost@online.no
Miljøkomitè: Ragnar Torgersen Solbakken alle’ 9 A 1086 Oslo  22 10 46 71 90 05 58 80 ragnarto@online.no
Arr. Komitè: Bjørn Andersen Kleiva 11 B 1088 Oslo  22 21 17 96   balfand@online.no
Distr.komitè: Ronny Maasø Myrbakkveien 1B 1088 Oslo  22 21 71 80 95 14 21 05 ron-maas@online.no
Red.komitè: Eilif Holen  Fredheimvn. 6 1087 Oslo  22 21 15 35 48 07 66 35 eilie@online.no
Valgkomitè: Ronny Sten Olsen Myrdalvn  3  1087 Oslo  22 21 15 02                     rsosten@online.no
Frivillighetssentralen   Linjebakken 4 1087 Oslo  22 21 79 67        frivillig@hoybratenvelforening no  
Frivillighetssentralen Odd Gram  Kleiva 2 A  1088 Oslo  22 21 15 41        frivillig@hoybratenvelforening.no
Velhuset:    Linjebakken 4 1087 Oslo  22 10 90 51                       velhuset@hoybratenvelforening.no

Utleie av Velhuset
Priser:
Salen   fredag-søndag           kr 2 900.-
Salen   mandag - torsdag           kr    800.-
Møterom 1 etg.   mandag - søndag            kr    500.-

Reduksjon for medlemmer: Salen kr 100.- og møterom kr 50.-
Prisene er inkludert rengjøring og musikkanlegg.
Utleietider:
mandag-torsdag senest   kl. 23.00
fredag - lørdag   senest   kl. 02.00
søndag   kl. 24.00

Henvendelse leie av salen:
Velhuset tel. 22 10 90 51 mellom kl. 10.00-12.30
(hverdager)
www. hoybratenvelforening.no
Heidi Storsveen        tel 21 64 98 17  mob. 928 13217
Henv. leie av møterom: Bodil Nilsen tel. 22 10 96 54
Gjelder fra april 2007
Høybråten Velforening  - Linjebakken 4, 1087 Oslo

Annonser i Vel-Nytt:
Vær med å støtt velforeningen. Kjøp en 
annonse.
Våre priser er rimelige. 
Vel-Nytt deles ut gratis til samtlige 
husstander på Høybråten.

1/8 side s/h   kr    350.-
1/4 side s/h   kr    800.-
1/2 side s/h   kr 1 400.-
1/1 side s/h   kr 2 100.-
1/4 side farver  kr    900.-
1/2 side farver  kr 1 800.-
1/1 side farver   kr 2 900.-
Siste side:
1/2 side farver  kr 2 100.-
1/1 side farver  kr 3 200.-

Bli medlem av 
Høybråten Velforening

Det koster kr 200.- pr år og gir deg muligheten til å påvirke styre og stell på Høybråten.
Vår konto er:    7877  0643529   NB! husk  adresse.
En hver husstand bør være medlem av velforeningen.
Samlet har vi sjansen til å møte myndighetene for å løse våre felles problemer. 
Våre mange komiteer gjør alt for å sikre trivsel på Høybråten.
Vær med å gi vår Velforening din støtte.  Bare  sammen har vi påvirkningskraft.
Høybråten Velforening er upolitisk.
Ta kontakt : 22 10 90 51 eller ved e post : velhuset@ hoybratenvelforening.no
ER DU IKKE MEDLEM - MELD DEG INN!
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Fra Miljøkomiteen
Denne artikkelen er tatt 
direkte ut fra Oslo kommune, 
Samferdselsetatens sider fra høsten 

2007.  

Det skal være trafikksikkert og trygt 
å ferdes i Oslo. Du som har hage kan 
bidra til sikkerheten ved å sørge for 
at vegetasjon fra din eiendom ikke 

skaper trafikkfarlige situasjoner. Hekk, busker og 
trær må ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt eller 
signalanlegg. Klipp grener og kvister slik at de ikke 
strekker seg utover din eiendom og skjuler viktig 
trafikkinformasjon.

Barn er lave og synes ikke så godt bak høye busker 
og hekker. De blir gjerne oppslukt av lek og løper 
ofte rett ut i veien uten å se seg for.

Ikke slik....                       Slik!

Sikttrekant     
Dersom din eiendom har avkjørsel mot veien må 
du sørge for at vegetasjon eller gjerde ikke hindrer 
sikten for deg eller andre trafikanter. Området som 
skal ha fri sikt kalles en sikttrekant, og er de gule 
feltene vist på tegningen. Sikttrekanten finner 
du ved å måle 4 meter fra veikanten og innover 
avkjørselen. Fra avkjørselen skal du måle 30 meter 
til hver side dersom fartsgrensen er 30 km/t.  
Dersom fartsgrensen er 40 km/t skal du måle 40 meter 
til hver side, og 50 meter ved fartsgrense 50 km/t.  
Innenfor dette området skal et gjerde ikke være 
høyere enn 80 cm.

Farlige situasjoner

Hekk, busker og trær vokser raskt til høyder 
og bredder som hindrer fri sikt, skjuler viktig 
trafikkinformasjon eller tvinger trafikantene ut i 
veibanen. Grener og kvister som henger for lavt kan 
tvinge kjøretøy over i feil kjørefelt. Større kjøretøy 
som brøyte- og renovasjonsbiler kan bli hindret i å 
gjøre jobben sin, og utrykningskjøretøy kan miste 
verdifull tid. Derfor er det viktig at du jevnlig og i 
tide klipper hekk, busker og trær på eiendommen 
din. Tegningene under viser trafikanter som må ut 
i veibanen. 

Meld fra! 
Vet du om hekker 
eller trær som 
skaper trafikkfarlige 
situasjoner? www.
samferdselsetaten.oslo.

 
Hekk, busker og trær må klippes slik at alle trafikanter 
har god sikt. Pass på at vegetasjon ikke vokser 
utover din eiendomsgrense eller høyere enn 80 cm. 
For at barn og funksjonshemmede skal se og bli  
sett i trafikken, kan ikke planter eller annet det kan 
legge seg snø på, være høyere enn 50 cm. Trær på  
eiendommen din må heller ikke ha grener og 
kvister som henger lavere enn minimum 3 meter over  
fortau eller sykkelfelt. Høyden over selve veibanen 
skal være minst 4,7 meter. 

Slik klipper du
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Starveien 35 (riggtomta).
Det sto en kort notis i Aftenposten på 
forsommeren at det kunne være aktuelt med 
en midlertidig reguleringsendring på tomta 
i Starveien 35. Søkere var firmaet A-Tek. 
Hensikten var å få til et opplegg med omlasting 
av gass fra større tankbiler til mindre tankbiler.  
Miljøkomiteen har fått bekreftet at dette 
prosjektet er skrinlagt.

Miljøsone Haugenstua 
I forbindelse med utvikling av Haugenstua-
området innenfor Groruddalssatsingen skal 
det lages en belysningsplan for området. 
Dette vil også berøre de nærmeste veiene 
på Høybråtensiden av jernbanen. Nærmere 
detaljer vil foreligge etter hvert.  

Postens utbygging - Østlandsterminalen
Alle som kjører i Lørenskogveien ser nå hvilket 
omfang Postens Østlandsterminal vil få. Det 
fjernes store masser fra selve tomta. Terminalen 
skal plasseres lavt i terrenget, trolig på samme 
høydenivå som Lørenskogveien.  Fra Postens 
kundeblad fra juni i år: Bygget blir 277 m langt 
(mot Lørenskogveien), 170 m bredt og 21 m 
høyt. Bygget blir i glass og metall, hvorav 
fronten blir i glass. Terminalen skal være klar i 
2010. Fra internettsiden til Posten: Halvparten 
av all brevpost i Norge (3 mill sendinger) vil 
daglig sorteres ved anlegget. Terminalen på 
Robsrud vil bli arbeidsplass for inntil 3000 
ansatte. 
Veisystemet rundt anlegget utvides nå for 
Postens regning. De har avsatt ca 60 mill 
kr til å utvide Lørenskogveien til fire felt 
fra Starveien fram til undergangen ved 
Lørenskog stasjon, samt at de bygger en ny 
rundkjøring inn til sitt nye anlegg. De dekker 
også kostnadene til bredere påkjøringsramper 
fra og til riksvei 159 (til Lillestrøm). De 
dekker også dels nye gangveier. Hensikten 
er at Postens egen trafikk til og fra anlegget 
skal gå uten stopp og køer. Posten ble videre 
pålagt av Miljøverndepartementet å redusere 
antall parkeringsplasser inne på anlegget, 
slik at flere ansatte og besøkende må benytte 
kollektivtransport. Her har Posten en utfordring 
som må løses sammen med Lørenskog 
kommune og kollektivselskapene.
Statoilstasjonen ved Lørenskogveien skal 
flyttes, men så vidt miljøkomiteen har funnet 
ut blant vedtakene i Lørenskog kommune, har 
Statoil fått utsettelse med gjennomføringen av 
dette. 

Lokk over E6.  
”Oslopakke 3” gjelder vei- og 
kollektivutbygging for perioden 2008 – 2025 
(ca. 30 milliarder kr i Oslo). Vedtak skal 
fattes av Stortinget i desember 2008. Et 
av prosjektene som skal utredes nærmere, 
er lokk over deler av E6 i Groruddalen. 
Tiltaket er imidlertid planlagt mot slutten av 
planperioden. 

Oslo bystyre gjorde et vedtak for ett drøyt år 
siden om at byrådet bes søke å få forskuttert 
midler fra ulike aktører, slik at lokket kan 

bli realisert tidligere. Byrådet ble samtidig 
bedt om å ta et initiativ overfor Statens 
vegvesen for snarlig å få i gang utrednings- 
og planarbeidet for et E6-lokk. De som har 
fulgt med i Akers avis Groruddalen i våres, 
ser at byrådet foreløpig ikke har gjort noe 
med saken. De avventer Stortingets vedtak 
om Oslopakke 3.  

20. juni i år vedtok flertallet i Oslo bystyre 
i forbindelse med en høringsuttalelse til 
riksveibudsjettet for 2008 følgende: ”Oslo 
kommune ønsker at utredning av lokk over 
E6 i Groruddalen kommer raskt i gang. Lokk 
over E6 i Groruddalen er et viktig miljø- og 
byutviklingsprosjekt som kan gi området et 
stort løft.” (NB. Byrådspartiene H og FrP 
stemte imot).

Høybråten velforening sendte i september 
en e-post til Statens vegvesen Region øst 
med spørsmål om når denne utredningen 
ville bli gjennomført. Samtidig pekte vi på at 
”utredningen måtte gjelde helt til bygrensa, 
siden et av boligområdene i Groruddalen 
som ligger tettest til E6, er Høybråten. Det 
ville være en skandale hvis den forurensede 
lufta fra en lokkoverbygning skulle slippes ut 
ved Karihaugen….” Vi fikk 16.10 et lengre 
svar fra Statens vegvesen. Her sies det blant 
annet følgende: ”Det er ikke igangsatt noen 
utredning av lokk over E6 i Groruddalen. ….. 
Vi har ikke fått noen bestilling om utredning 
gjennom våre styringsdokumenter og har ikke 
avsatt ressurser til dette.” Videre i e-posten 
sies det at …….  ”et lokk vil bli teknisk 
vanskelig og meget kostbart å bygge, men 
kan kanskje vurderes på deler av strekningen.  
Det er ikke aktuelt å igangsette drøftinger 
knyttet til forskutteringer av tiltak uten at det 
foreligger en reguleringsplan som dette kan 
knyttes til.”  

Hovedinntrykket er at et lokk over E6 
i Groruddalen er tilnærmet uaktuelt i 
overskuelig framtid. Verken byrådet eller 
samferdselsministeren har bestilt noen 
utredning av et lokk. Spørsmålet om 
forskuttering vil først kunne tas opp når det 
foreligger vedtak om Oslopakke 3 i Stortinget, 
og trolig heller ikke da. Det må også utarbeides 
en reguleringsplan – og det ligger meget langt 
fram i tid, slik det framkommer i e-posten. 
Enkelte politiske partier som talte varmt om 
lokk over E6 tidligere i år, burde få problemer 
med å svare for seg etter denne e-posten fra 
Statens vegvesen.

Karihaugveien 100
Forslaget til reguleringsplan for Karihaugveien 
100 ble lagt fram til offentlig høring samtidig 
med deadline for levering av stoff til Vel-
Nytt. Miljøkomiteen har bare hatt meget kort 
tid til å se gjennom forslaget. Den tomta det 
gjelder, er der hvor NorCargo holder til i dag. 
NorCargo skal flytte, trolig innen 2010. Eieren 
av tomta vil tydeligvis skynde seg å fremme 
reguleringsforslag, før konsekvensene av alle 
utbyggingene i grenseområdet blir tydelige,  
skaper trafikkaos og begrenser mulighetene. 

Det dreier seg om å bygge ut 50000 m2 
bruksareal næring. Tomten er på 37 daa. Det 
skal bli butikker for plasskrevende varer, 
kontorer, lager og industri i 5 etasjer og et hotell 
på 8 etasjer i det sydøstre hjørnet. Området er 
belastet med mye støy og luftforurensning 
fra omkringliggende veier. Det foreslås en 
ny utkjøring til Karihaugveien i tillegg til 
dagens rundkjøring. I følge trafikkanalysen vil 
trafikken på Karihaugveien øke mest i retning 
Lørenskog. Her vil trafikken fordele seg i flere 
retninger, og det vurderes slik at trafikkveksten 
som utbyggingen gir på hovedveinettet vil 
være relativt begrenset. Her finner man igjen 
den klassiske argumentasjonen fra utbyggere; 
at en stor næringsutbygging bare i begrenset 
grad vil føre til økt trafikkvekst. Det sies 
tilnærmet i forslaget at ”da kan vi ikke stoppe 
denne utbyggingen”.

Høybråten velforening har i skrivende 
øyeblikk ikke rukket å behandle forslaget til 
reguleringsplan. Høringsfristen er 14.11. Vi 
er imidlertid redd for at hvis dette forslaget 
godtas, så vil trafikken øke, ikke minst nedover 
Karihaugveien gjennom Høybråten. Her ligger 
allerede vedtatte planer og venter på utbygging; 
Karihaugveien 89 og Bjørnheimveien/
Skanseveien. Vi mener at Oslo kommune må 
bidra til en time-out; at man ikke må tillate 
nye utbygginger i grenseområdet før man 
ser de trafikkmessige konsekvensene av alt 
som allerede er vedtatt; Posten med inntil 
3000 arbeidsplasser, utvidelsen av El-kjøp i 
Solheimveien 10-20, butikk i Solheimveien 4, 
kommunedelplanen for Skårerødegården; alt 
på Lørenskogsiden og ikke minst Starveien 35 
på Oslosiden.

Ragnar Torgersen

”Olsebakken”

Samferdselsetaten har nå sluttført 
arbeidene og vi er svært tilfreds med 
resultatet. Som tidligere omtalt var 
Miljøkomiteen pådriver for å få utbedret 
det trafikkfarlige fortauet i ”Olsebakken”. 

Det er lagt ny kantstein, ny asfalt, nytt 
gjerde, samt ryddet noe i beplantning som 
var til sjenanse for gående og oversikten 
for bilister. Det gjenstår nå bare å få på 
plass ny benk, noe Høybråten velforening 
vil sørge for.

En stor takk til Samferdselsetaten for rask 
respons og et flott resultat.

A. Jorde
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Ny oppslagstavle ved 
Høybråten stasjon

Høstens Superrusken 24 sept.

Høstens Rusken aksjon var mandag 
24. September
På velhuset på Høybråten stasjon 
møtte et dusin aktive skjeler frem kl 
18.00. 

Vår hovedoppgave var områdene rundt 
stasjonen inklusivte Linjeveien ned mot 
gangbrua  til Stig Skole og Høybråten parken.
Søppelbil var ventet kl 1900 for å hente 

Det var en gledelig oppdagelse å finne en ny oppslagstavle på 
vei ned til stasjonen. Den er en gave fra Høybråten Lions. Flott 
tiltak og tusen takk.

Etablering av 
varmesentral på 
Robsrud
avTrine Husøy
Lørenskog kommune planlegger å 
bygge en ny varmesentral på Robsrud. 
Varmesentralen vil bli liggende i 
et allerede etablert industriområde 
ved Coca-Cola inntil friområde 
mellom Coca-Cola Drikker AS og 
boligområdene i Håkons vei. Tomten 
eies av Coca-Cola Drikker og er per 
i dag regulert til industri og lager. 
Tomten må eventuelt omreguleres til 
spesialområde. 

Varmesentralen vil bestå av to 
biokjeler og tre oljekjeler. Høyden 
på skorsteinen vil bli ca 30 meter. 
Begge biokjelene vil prosjekteres for 
bruk av ren skogsflis. Det skal ikke 
brukes brensel som for eksempel 
rivningsmateriale eller avfall i 
biokjelene. Brensel til kjelene i 
varmesentralen vil bli tilkjørt med 
lastebil for biobrensel og tankbil for 
fyringsolje eller gass. Atkomsten vil 
skje fra RV163 (Skogskrysset) via 
Robsrudskogen. Dette vil føre til 
ytterligere økt tungtransport i området 
og Lørenskog kommune har estimert 
den daglige transporten til 3 lass med 
flis og ca 2-3 tankbiler med fyringsolje 
i kalde perioder. 

For Lørenskog kommune som 
helhet vil sannsynligvis etablering av 
varmesentralen på Robsrud redusere 
utslippene og bidra til mer miljøvennlig 
energi. For nærområdene rundt 
Robsrud inkludert de nærliggende 
boligområdene vil etableringen av 
varmesentralen føre til ytterligere 
forverring av transportsituasjonen og 
lokale utslipp fra pipen. Dette i tillegg 
til den økte tungtransporten som 
etablering av Posten på Robsrud vil 
føre med seg. Lørenskog kommune 
hevder at ved å tilknytte Coca-Cola 
Drikker og Posten til fjernvarmenettet 
vil varmesentralen gi et viktig bidrag 
for å redusere utslipp til lokalmiljøet. 
Miljøkomiteen er imidlertid kjent 
med at Posten muligens ikke vil 
knytte seg til den nye varmesentralen 
fordi det blir for dyrt. Gevinsten 
med å legge varmesentralen til 
Robsrud kan derfor være betydelig 
redusert. Andre alternative områder 
for varmesentralen har vært vurdert 
men Robsrud ble funnet som det mest 
egnede området. Fremtidig utvidelse 
av varmesentralen på Robsrud er ikke 
mulig, og alternativet er da bygging 
av ny varmesentral som blir tilknyttet 
det eksisterende nettet.
For boligområdet på Høybråten 
vil den tiltagende utbyggingen av 
næringsvirksomhet i Lørenskog 
kommune i områder som grenser til 
Oslo ha negative konsekvenser, både 
pga økt transportbelastning i området 
og økt forurensning.

-*-

Linjebakken, ”Olsebakken” og 
”Nilsebakken”
Miljøkomiteen har sendt brev til Mesta som har vedlikeholdsansvaret for 
veinettet på Høybråten, med henstilling om ekstraordinær brøyting og 
strøing i vinter.  

avfallet. 
Det er helt utrolig hvor mye søppel som bare 
kastes der og da og det er tydelig at det er 
skoleungdommen som er synderen. Plastposer 
og typisk matembelasje fra frokost blandinger 
etc dominerte, samt drikkekrus.
Det er også merkelig å finne svarte hundeposer 
med innhold flytende rundt omkring. Hva er 
da vitsen med pose til hunden?
Søppel er ikke  pent. Hvorfor ikke ta opp 
temaet til diskusjon hjemme. Kanskje det 
hjelper? 

Neste gang ta med en eller flere naboer.  Det 
er ganske hyggelig, og etterpå er det kaffe og 
vafler på stasjonen.

*-*

...ja så fant vi masse søppel i år også

...her ligger det også noe. Greta Holen på 
søppeljakt
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Velkommen til oss for en grundig test av Honda snøfresere
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.honda.no

●SERVICEVERKSTED ●INNBYTTE ●FINANSIERING

Veil. utsalgspris fra kr. 18.895,-

Honda
HS 622

25.000 nye Hondaeiere i Norge hvert år kan ikke ta feil!

Den perfekte
villafreseren

kr. 14.990,-
NÅ fra veil. tilbudspris :

Vi bygger nye Høybråten Skole 
etter OPS-modellen
les mer om OPS på  www.skanska.no
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