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Høybråten opplever i sommer å få to av Oslos
flotteste bygg. Høybråten skole og det nye
sykehjemmet.

Underetasjen

Gamle Høybråten skole
åpner for elever
5 /6. mai 2008.
Uteområdet skal være
ferdigstilt 15. august.

Annen etasje Trinn 6

Sykehjemmet står ferdig.
Bare uteområdet gjenstår.
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Bydelsdirektøren har			
ordet:

Maria Brattebakke bydelsdirektør
Det har allerede gått 4 år siden Høybråtenområdet ble knyttet til Bydel Stovner med
omkring 6000 nye innbyggere. Selv om
det er for kort tid til å måle om endringene
av bydelsgrensene har gitt Høybråten
befolkningen en bydelstilhørighet til
Stovner, er det fra bydelens side stort
engasjement for å følge opp saker og
utfordringer som denne delen av bydelen
har. Ikke minst er Høybråten Vel en meget
god samarbeidspartner og en konstruktiv
”vaktbikkje” til beste for områdets ve og
vel. Det er ikke få saker som behandles
i politiske komiteer og i Bydelsutvalget
som har sitt utspring i henvendelser fra
Høybråten Vel.
Trafikkutfordringer på bygrensa, fortetting, mangelfull off. kommunikasjon,
dårlig veivedlikehold er noen av
innspillene som er fulgt opp politisk.
Ikke alle spørsmål som reises får svar
umiddelbart, men vi ser at det nytter å ha
fokus på felles utfordringer.
Bydel Stovner er inne i 2. driftsår av
Groruddalssatingen og også Høybråten
har høstet gevinster av satsingen da det
ble gitt kr. 300 000 til rehabilitering av
parken. Vi gleder oss sammen med dere
til åpningen under bydelsdagene i juni og
oppfordrer alle til å benytte parken og
dens fasiliteter. Ikke alt er ennå på plass,
men det kommer! Ikke minst vil parken
nå bli godt tilrettelagt for barnefamilier.
Bydelen er allerede i gang med å
spille inn forslag til nye tiltak innenfor
Groruddalssatsingen for 2009 og flere
tiltak er foreslått i Høybråten-området.
I skrivende stund har bydelen gjort
gjentatte henvendelser til RUTER om
å styrke det offentlige bussrutetilbudet
mellom Høybråten og Stovner. Ikke
minst vil det nye sykehjemmet kreve at
både bussruter legges om og hyppighet
styrkes. Dette er en sak som opptar
bydelsutvalget sterkt og selv om vi ennå

ikke har fått positivt svar, står bydelen
”på”, både politisk og administrativt.
Mye skjer i bydel Stovner for tiden. Vi
gleder oss over at det nye sykehjemmet
snart står ferdig og at det nettopp er
vår bydel som nå kan fremvise Oslo’s
flotteste institusjon. Stort sett har vi glede
av å se at byggekraner kommer opp. Det
gir signal om vitalitet og vekst.
Nedre Fossum Gård er et annet stort byggeprosjekt som vil romme både helsestasjon,
barnehage, frivillighetssentral og kulturlokaler. I tilknytning til anlegget har vi
rehabilitert den gamle hagen på gården
som nå vil fremstå som et park og
hageanlegg etter gammel stil. Tjenester til
ulike aldersgrupper og felles møteplasser
uavhengig av alder, er etter bydelens
vurdering en bra kombinasjon.
De første spadetak er også tatt for Nye
Rommen skole. Skolen skal foruten å
være et kunskapssenter med utvidede
åpningstider, også ha en stor kultursal
med plass til 300 – 400, en funksjonell
flerbrukshall og bydelen skal ha deler av
sine tjenester lokalisert der.
Bygging av barnehager er en høyt
prioritert oppgave. Selv om offisielle
ventelistetall tyder på at Stovner har
mindre utfordringer enn andre bydeler, er
realiteten en annen. Vi mottar søknader
om barnehageplass løpende gjennom
hele året og derfor må vi ha stort trykk på
satsingen. Vi har også under utredning om
noen av barnehagene i Høybråtenområdet
kan utbygges videre.
Til slutt vil jeg på vegne av bydelen
invitere til fortsatt engasjement. Det nytter
å holde fokus på saker som betyr mye for
beboere og nærmiljøet. Det tar tid å skape
resultater, og det kreves tålmodighet.
Bydelen har et sterkt engasjert i
utviklingen på Haugenstua og har valgt
dette området som et innsatsomtråde i
Groruddalssatingen. Mange vil si at det
skjer jo ingen ting. Ser vi tilbake kan vi
notere at sakte, men sikkert skjer ”det
noe”.
Til Høybråten Vel-Nytt: Ha fortsatt et
levende engasjement for Høybråten og
bydelen. Stå fortsatt på og si deres mening
og kom med ideer. Ikke alle ønsker og
innspill kan innfris, men vi er bedre
sammen enn hver for oss. Lykke til med
stor engasjement til beste for bydelen.
-mb-
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Leif Hovelsen

En ekte Høybråtengutt av internasjonal format.
Det var fredag 8. februar 2008
at Leif Hovelsen ble presenteret i Akers Avis ”Fredagspraten” i forbindelse
med utgivelsen av hans siste bok ”Gjennom Murene”.
Boken er en biografi av en
mann som vi på Høybråten
bør kjenne og være stolte av.
Selv kjenner jeg Leif fra gammelt av og husker ham som en
varm og inkluderende person
selv om jeg bare var 9 år da han
forsvant ut for å redde verden.
Jeg ble derfor glad da jeg leste om ham i Akers Avis og tok
kontakt for å lære denne nå 85 år
gamle mannen bedre å kjenne.
Han kom innom en dag i slutten av februar og vi hadde en hyggelig og givende samtale. Da han gikk la han igjen
sin bok ”Gjennom Murene” som jeg nå
har lest og anbefaler på det varmeste.
Leif Hovelsen er født på Høybråten i
1923 og er eneste sønn av skikongen Karl
Hovelsen som gjorde rent bord i Holmenkollen i 1905, og som reiste til USA
hvor han ble sirkusartist ved å hoppe på
ski over elefanter, og som kom hjem i
1922 for aldri å vende tilbake til Amerika, og slo seg ned i det røde huset på
hjørnet av Bergtunveien og Linjeveien.
Selv om faren hadde store håp for sønnen og skikunsten, gikk det ikke helt slik.
Nei-, dette er ikke helt riktig. Leif startet
Alpingruppa i idrettslaget en gang i mellomkrigsårene og ryddet plass til en slalåmbakke på sørsiden av hoppbakkene i
Liabakkene. Det var ikke store bakken,
men den var bratt og ga muligheten til god
trening. Om sommeren var det tennis. Den
gang var det tennisbane på idrettsplassen.
Leif gikk på Grorud Høyere Allmennskole da krigen begynte og vervet seg tidlig
inn i motstandsbevegelsen. Hans oppgave var å levere små hjemmelagde radioer til forskjellige steder i Norge, og han
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hadde levert ut ca. 60 stykker
da han ble arrestert etter å ha
blitt angitt av en nær venn, som
sprakk under tortur og press.
9. juni 1943 om natten kom
Gestapo til hovelsens hjem på
Høybråten og arresterte ham.
Gruppen han hadde arbeidet med var alle kommunister. Selv hadde han ingen politisk oppfatning annet enn
at han var imot nazismen.
Bare 19 år gammel og nettopp
ferdig med artium, ble han satt
på enecelle nr.B-24 på Møllergata 19. Han ble gang på gang
forhørt av Gestapo og torturert,
pint og slått slik at han fikk varig hørselstap. Gestapo visste
om de 60 radioene og ville vite hvem han hadde gitt dem til.
Gestapo ga til slutt opp, men
de fortsatte med press og løfte om frifinnelse hvis han ble
samarbeidsvillig.
Til
slutt
ble han informert om at han
var innstilt til dødsdom og henrettelse.
Det skjedde noe med Leif her, han
fikk roen over seg og var beredt til
alt, men tyste det gjorde han ikke.
Etter fire måneder ble Leif overført til Grini hvor han ble værende til krigens slutt.
Her opplevde han nok en grusom episode.
I september 1944 ble han ropt opp med 39
andre fanger for å bli sendt til en tilintetgjørelsesleir i Tyskland. Like før ombordstigningen ble han og tre andre holdt tilbake.
De fikk aldri vite hvorfor. Noen dager senere fikk de vite at ”Westfalen” hadde støtt på
en mine utenfor svenskekysten og gått ned.
På Grini var han blitt kjent med flere medfanger som skulle få stor betydning for hans videre utvikling. Her lærte
han om Oxford bevegelsen og Moralsk
Opprustning. Dette fascinerte Leif og ga
ham nye tanker om livet og dets mening.
Leif begynte på Universitetet allerede høsten 1945. Historie var hans interesse og planen var å bli lektor. Professor Eivind Skar som han hadde truffet på
Grini ble hans lærer og venn. Deres felles interesse var Moralsk opprustning.
Verden kunne ikke fortsette i den retning
som tidligere. Europa måtte lære å forstå
og å tilgi. Verden måtte begynne på ny.
Nazismens totalitære ideologi og kommunismens klasseløse, men udemokratiske
stats- og livsformer hadde ingen fremtid.
I 1947 ble en gruppe studenter invitert til Caux i Sveit til senteret for Mo-

Leif Hovelsen
ralsk Opprustning i Europa. Her møttes
menn og kvinner fra en lang rekke nasjoner og trossamfunn fra alle samfunnslag.
Leif hadde selv ansikt til ansikt tilgitt både mannen som anga ham og gestapisten som hadde ødelagt hørselen hans.
Tankene rundt forsoning og tilgivelse var
blitt en del av hans livsgjerning. Det han
hadde opplevd og lært i Caux, sammen
med selvgransking rundt det fremtidige Europa gjorde at han , da han ble invitert til Caux for ett til to år, utsatte sine studier ved universitetet og reiste. Det
ble en lang reise som varte hele livet.
Tyskland lå i grus. En stor del av industrien lå nede. Hundretusener av hjem lå
i ruiner. Forvirring, tomhet og fortvilelse rådet. Særlig blant de unge var det en
holdning som var preget av likegladhet og
grenseløs selvopptatthet. Det måtte skapes en ny type tyskere. Maktkampen var
i gang og de store fagforeningene i Ruhrområdene var Sovjetsamveldes mål. Hundretusener av arbeidere var et lett bytte.
De fleste fagforeningsformenn var kommunister. Klarte kommunismen å vinne herredømme over gruveindustrien,
var første mål nådd mot en planlagt
overtagelse av makten i Vest Tyskland.
Noe måtte gjøres. En ny type tyskere måtte formes i demokratierts navn.
Det var begynt å skje noe i Tyskland
og tyskerne ble invitert til Caux. Hit
kom tyske politikere, fagforeningsmenn og journalister for å lære. Det
var viktig å skape en ny livsinnstilling
hos både tyskerne og hos franskmen-

nene. Det nye Europa var i støpeskjeen.
I storpolitikken gjaldt det å få Europa
samlet og industrielt sett gjort avhengig av
hverandre, og Leif Hovelsen var en del i det
.

Andrei Sakharov

Gjennom sitt arbeid ble Leif Hovelsen
kjent med russiske dissidentere som kom
til Vest Europa. Mange av dem ble bokstavelig talt kastet ut av Sovjet for derved å
hindre innflytelse på medborgere. I 1973
kom meldingen, nå var det så ille for Sakharov at vi i Vesten måtte gjøre noe. Spørsmålet var: kunne vi arbeide for at han kunne bli tildelt Nobels Fredspris? Dette ville
beskytte Sakharov for enda verre angrep.
Leif Hovelsen var med på å koordinere
dette arbeidet og samle interesse for saken i Norge , Sverige og Danmark. Det
lykkes ,og Sakharov fikk prisen i 1975.

Tysklandoppgjøret.

kontakt med Statsminister Gerhardsen på
hytta og diskuterte saken ( de kjente hverandre fra Grini). Diskusjonen resulterte i at konstruktivt forslag som ble overbrakt til Bonn. Oberlander førte saken
videre til Adenauer som var meget takknemlig for Gerhardsens tanker. Det hadde beveget Adenauer at en statsleder som
selv hadde vært fange i en tysk konsentrasjonsleir kom med et konstruktivt forslag..
Vil du vite mer om Leif Hovelsens tanker og arbeider og Oxfordbevegelsens innflytelse på å skape et nytt Europa anbefales boken ”Gjennom Murene”.
-eh-

Boka ” Gjennom Murene” koster
Kr 160.-og utgitt på Euro Forlag
ISBN 9788299522946

I Tyskland møtte han mange fremtidige tyske politikere, noe som sener fikk stor betydning i forsoningsarbeidet mellom Norge og Tyskland.
I annen halvdel av 1950 årene var Tyskland igjen blitt et rikt land og mange mente
de burde gjøre opp for seg. Forholdet mellom Norge og Tyskland var både ampert
og ubalansert, noe UD fant meget vanskelig. I Bonn fikk Leif muligheten til en samtale med flyktningsminister Oberlander
og fått vite at både Adenauer og Oberlander var fast bestemte på å løse konflikten.
For å gjøre en lang historie kort, tok Leif

Om Westfalens Forlis
I boka ”Norges Krig, 1940-1945” står en
beretning om noe helt spesielt som skjedde rett for øynene på svenskene ~”Den
begivenhet som gjorde det sterkeste inntrykk på folkemeningen i Sverige, var
det tyske fangeskipet ”Westfalen”s forlis utenfor Marstrand den 8. september
1944 da oppimot et halvt hundre norske
patrioter på vei til tyske konsentrasjonsleirer omkom. Tyskerne gikk i de livbåtene som fantes, de norske fangene ble
skubbet vekk. 35 av de norske ofrene for
Westfalen-ulykken ble bisatt i Gøteborgs
domkirke under enestående tilslutning.
Kirken var fylt til siste plass, og utenfor
sto tusener som ikke slapp inn. Kistene
var dekket av norske flagg, og flere hundre kranser strømmet inn fra alle kanter av Sverige. Langs Sveriges vestkyst
vaiet flaggene på halv stang. 5 av fangene ble reddet. De kunne fortelle om forholdene i de norske fengsler og om forholdene i båten. Den svenske regjering
grep inn og krevde at fangetransportene til Tyskland måtte stoppes. Etter en
tid lot de tyske myndigheter forstå at det
ikke ville bli sendt flere fangetransporter fra Norge. Men det ble lagt til den
dag den svenske pressen hoverer over
denne tyske innrømmelse, den dagen
vil en ny fangetransport bli sendt. De
svenske avisfolkene ble orientert, og ingen nevnte selvsagt et ord om saken.
-eh-

Bispevisitas i Høybråten Velhus
Den 12-17. februar hadde Høybråten menighet besøk av Oslo bispen Ole Christian
Kvarme. For første gang på 24 år opplevde
Høybråten et bispevisitas, og det var første
gang på ”Stasjon”.
Visitasen skulle dekke de funksjoner
og aktiviteter som viser menighetens
ansvarsområde.
Onsdag 13. februar fikk Frivillighetssentralen
i Velhuset også besøk. Biskopen ble invitert til
kaffe og småkaker i det gamle venteveærelset.
hvor praten gikk lystig. Fra kirken kom foruten
biskop Kvarme, kirkefagsjef Inge Westly,
menighetsforvalter Unni Gunnes, sogneprest
Gro Golimo Simonsen, Prost Anne-Hilde
Leland, prostesaksbehandler Hans Jørgen
Svertvasmo og fra menigheten Jan Erik Wold.
Frivillighetssentralen var representert ved Odd
Gram, Arne Hansen og Elfrida Johaug.
Det ble gitt en kort presentasjon av Frivillighetssentralen og av velhusets historie. Biskopen med følge ble overrakt de siste numre av
Vel-Nytt og boka ”Lenge det gikk før Høybråten fikk”, samt en historisk oppsummering av
Høybråtens historie fra 1905 og frem til i dag.
Visitasen skulle dekke de funksjoner og aktiviteter som viser menighets ansvarsområde.
Biskopen var interessert i vår lokalhistorie og stilte mange interessante spørsmål.
Han var imponert over at stasjonsbygningen idag er blitt bruksbygning og et Velhus.
-eh-

Diskusjon rundt Høybråtenboka og Vel-Nytt
Fra venster :Elfrida Johaug. Jan Erik Wold,Inge Westly,Hans Jørgen Svartasmo,Unni
Gunnes,Biskop Kvarme, Gro Golimo Simonsen,Anne Hilde Leland, Arne Hansen, Odd
Gram

Biskop Kvarme treffer Frivillighetssentralens Arne
Hansen

Biskopen studerer Høybråtens største avis Vel-Nytt
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instruktør, Sigurd Ruud
som hans assistent og Alf
Steen som organisator,
respekt for kroppen og
hvor viktig det er å ta
vare på den. Vi gutta, fra
krigens slutt til voksen
alder stilte opp hver fredag
for å trene og forbedre vår
fysiske form. I gymsalen
hadde vi matter, bom,
ringer, trapes og tau og
alt ble brukt. Vi lærte å
slå stiften, nakkesprett,
baklengs salto, hadde full
kontroll med ringene,
svingstangen og bommen
m.m., Vi var en flott gjeng
Avtroppende formann Trond Varang ser alltid oppover og
og
alle var med. Husk det
fremover.
var ikke så mange av oss
på Høybråten den gang og
fredagen i gymsalen bandt oss sammen.

Seniorguttas formann
de siste 4 år i samtale
med Vel-Nytt
Har du det bra nå Trond?
Ja, nå har jeg det bra. Tiden var inne for å få
et skifte. 4 år som formann og 8 år i styret er
nok. Det er meget viktig at ansvaret rullerer.
Husk at da jeg tok over hadde vi vært uten
formann. Tom Pettersen var Hyttesjef /
formann i to år før meg . Tom var ikke valgt
inn men fungerte som formann. Sammen
laget vi en tilstandsrapport av Liastua om
hva som måtte gjøres og planen er fulgt og
gjennomført.
Det å ha flotte mennesker rundt seg og som
tar ansvar, gjør det lett å delegere oppgaver.
Du har vært aktiv innen HSIL i en
menneskealder, både i turn, orientering
og nå sist i styret og som formann i
Seniorgutta. Hva sitter du igjen med etter
alle disse årene?
Idrettslaget har betydd mye for meg. Det
begynte med turninga i gymsalen på skolen
hver fredag. Her lærte jeg av tre fantastiske
mennesker, Kjell Kristoffersen som

Hva med orienteringen ?
Far var grafiker og arbeidet med geologisk
oppmåling som karttegner. Kartene var
ikke tegnet eller egnet for orientering. Min
onkel Erling Rognlien, far til Arild tok
for seg Stigskauen, (skogen der Stigenga
og Stasjonsfjellet skole ligger) Skansen,
(Ellingsrudåsen) og Gjelleråsen (rundt og
bak Liastua) sammen med far og tegnet
egnede kart. Dette gjorde det lettere og mer
interessant å løpe orientering i skauen.
I 1960 ble jeg spurt om jeg ville bygge opp
en orienteringsgruppe. Vi var 50 stykker,
interessen var på topp. Vi holdt kveldskurs
i orientering og etter hvert begynte vi å påta
oss arrangementer. Disse vokste med årene
hvor vi tilslutt arrangert et nasjonalt løp med
1200 -1400 deltagere på Skytterkollen på
Skedsmo. Jeg satt 8 år som formann i Ogruppa.
Du er utdannet modellsnekker men jukset
litt i faget som vanlig snekker. Jeg skjønner
dette har gitt HSIL mye?
Ja- klubbhuset ved Idrettsplassen skulle
rustes opp. Det ble dugnad som seg hør og
bør. Vi var 4 mann som i nært samarbeid
med arkitekt Oddvar Pettersen
satte klubbhuset i stand til det det
representerer i dag. Vi hadde åpning
med Ordfører Albert Nordengen som
var mektig imponert over hva vi hadde
fått til i dugnadsånd.

Gjør Seniorgutta noe for lokalsamfunnet?
Ja- og ikke nok med det , seniorgutta er en
gammel ”liga” som det ble kalt den gang
den ble stiftet i 1934. I dag er det 2. og 3.
generasjon som er medlemmer og som bære
ideen videre om å skape noe for de yngre. At
vårt nedslagsfelt ligger langt inne i skauen i
grensen til Gjelleråsmarka er bare sånn det er
og har alltid vært. Det er ikke noe vi kan gjøre
med det. Vi kunne jo ikke vite av Stovner og
Vestli utvikle seg som det har gjort.
Se på Liastua, en perle av et sted som er blitt
et samlingspunkt for turgåere, barnehager,
ungdom og voksentreff. Der går nesten ikke
en dag uten at noen er der . Alle skolene
i nærområdet bruker stedet. Tilgangen er
tilrettlagt for bevegelseshemmede. Den
gang jeg begynte å gå til Liastua lå den og
Liabakkene langt inne i skauen. Nå er det
bare en rask gange fra Stovner, Skillebekk og
Vestli og den brukes. Behøver jeg si mer.
Det er en ting som er synd, grunnleggerne
av Liastua glemte å se inn i frentiden og
mente at hvis du ikke kunne bruke beina,
hadde du ikke noe der å gjøre. I dag er det
derfor ikke mulighet til parkere en bil for
å komme inn i Liamarka. Markagrensen
tillater dessverre ikke noe opparbeidelse av
parkeringsplasser. Merkelig nok stenger dette
for de som virkelig har hjemmel til Liamarka
og Gjelleråsen fra å bruke denne marka
som planlagt. Her er friluftsetaten streng
dessverre.
Liabakkene ligger i to kommunerBakkene ligger i Skedsmo og motbakken
og Liastua i Oslo. Dette blir lett en
interessekonflikt. Har du noen synspunkter
på dette?
I dag er det Foreningen til Norges Vel som
eier mesteparten av Gjelleråsen. Ja- jeg
skulle ønske at markagrensen også inkluderte
Gjelleråsen. Grensen går ved bekken mellom
Liastua og hoppbakkene. Ingen tenkte at dette
ville bli en trussel for friluftsområdet. Lia
opp mot Varden må være områdets flotteste
beliggenhet. Dessverre viser det seg at å
samarbeide på tvers av kommunegrensen
er meget vanskelig. Vi får bare håpe at
Miljødepartementet tar til fornuft og fryser
dette området fra økonomiske interesser.
Takk skal du ha Trond.
-eh-

Ikke lenger muggsopp
i skoledusjene
Dusjanlegget og garderobene på Stasjonsfjellet skole er friskmeldt for fuktog muggsoppskader. Prøver som ble gjennomført av Mycoteam AS før
gjenoppbyggingen av anlegget, viser ikke tegn til muggsopp.
I garderoben ble det derimot registrert utslag av fukt, og spesielt rundt
fellesvaskene. Nina Bodin i Mycoteam mener fliser vil være et bedre alternativ
enn gulvbelegg, dersom det oppstår nye fuktproblemer i garderobene.

Silje Ensrud
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Normisjon har hatt ”Dugnad !”
Ordet dugnad ser ut til å komme fra det norrønske
ordet ”dugnadr”. Et sammensatt ord beslektet
med å duge sammen.
I vårt lovregulerte samfunn håper vi at det fortsatt er lovlig å skru
sammen skuffer og skap på dugnad uten å betale skatt og moms ?
Det nye kjøkkenet i Normisjons hus har i februar og mars måned
vokst fram til et ferdig montert kjøkken ved hjelp av god gammeldags
dugnadsånd. Ca 12 - 14 personer påtok seg under dugnaden forskjellige
jobber, som bl.a. å tømme skuffer og skap og ta vare på tingene inntil
vi skulle ha det på plass igjen. Noen påtok seg å rive ned kjøkkenskap,
fjerne gulvbelegg og kjøre det bort.
Noen har vasket tak og vegger, andre sparklet og malte og la fliser over
kjøkkenbenkene, mens en annen gjeng satt og monterte skuffer og skap.
De eneste vi måtte ha ekstern hjelp i fra, var elektriker, rørlegger og
linoleumslegger, ellers er alt det andre gjort på dugnad.

Nytt ungt styre i Normisjon.

Den 6. mars avholdt Normisjon sitt årsmøte og valgte et meget ungt
styre. Det er tvilsomt om foreningen noen gang i sitt 93 årige lange
virke har hatt et så ungt styre. Styret består av 2 kvinner og 3 menn
med en gjennomsnittalder på 38 år. Formann i styret, Magne Gryvill,
er den eldste og han har fortsatt ikke nådd de 50. Foreningen har økt
sitt medlemstall til 47 og har en stadig lavere gjennomsnittsalder.
Mer enn halvparten av medlemmenes alder ligger i dag godt under
pensjonsalderen.
-ok-

Høybråten Velforening gir Roar og Vesla Mass
honnør for deres innsats i Velforeningen.
Takk til Roar og Rønnaug (Vesla) Mass
Begge har vært meget aktive i styre og stell helt siden 1971 da de
meldte seg inn for å få støtte i en sak vedrørende opparbeidelse av vei
(Bikuben) mellom Høybråtenveien og Fredheimveien. Veivesenet
ville ha vei etter kommunal standard med kantstein av skråhogget,
lys granitt, som kostet per meter det samme som hele opparbeidelsen
av veien. Kostnadene skulle veltes over på beboerne. Velforeningen
støttet Roar som fikk kontakt med politiske kapasiteter som så
urimeligheten i saken. Det ble ”slåsskamp” helt opp i bystyret. Roar,
Vesla og Velforeningen vant. Veistrekningen er i dag en kommunal
vei med kantstein av sandstein.
Fra 1988 frem til årsmøtet 2007 hadde Roar og Vesla ansvaret for
all utleie og renhold på Velhuset, en stor jobb de begge tok meget
alvorlig og som
ble utført perfekt.
Dette gjorde også
at de ble godt kjent
med Høybråtens og
bydelens
beboere.
Velforeningen
er
lei seg for at Roar
og Vesla gir seg.
Ved julebordet ble
de begge hyllet for
sin innsats av leder
Villy Kolstad, med
blomster og krus.
-eh-

Roar og Rønnaug (Vesla) Mass
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Stasjonsfjellet Skole

Skolen har ordet:
Møt Rektor Beate Kase Pedersen
En passe stor skole

4. mars møtte vi Beate Kase
Pedersen som er rektor på
Stasjonsfjellet
ungdomsskole.
Hun hadde ikke mye negativt å
si om skolen vår, og hun forteller
at hun er veldig glad i å jobbe
som rektor her på skolen.
Beate har jobbet som rektor på stasjonsfjellet
ungdomsskole i 2 år. Hun startet i januar 2006,
og trives veldig godt.
-Hvordan syns du det er å jobbe som rektor på
Stasjonsfjellet skole?
-Jeg trives veldig godt. Skolen er akkurat
passe stor med ca 250 elever. Beate forteller at
hun syns forholdet mellom henne og elevene
er godt. Hun syns det er veldig koselig å prate
med elevene. Hun er veldig fornøyd med
elevrådet og prøver å følge det opp så mye
som mulig.
-Hva er det beste og det verste med å jobbe
som rektor?
-Det verste er vel at det er så fryktelig mye å
gjøre, og at vi ikke har så mye penger. Det beste
er når elever og foreldre sier de er fornøyde
med skolen og undervisningen, svarer Beate.
Hun syns også det er koselig når elever som
har gått på stasjonsfjellet før og har begynt på
videregående, kommer og besøker skolen.
Beates oppgaver som rektor er å ansette lærere
også må hun styre penger så vi får kjøpt inn ting
som bøker til undervisningen. Hun må også
lage timeplaner og tilrettelegge opplæringen.

Ja - Dette er et fint sted.
Her er det hyggelig å være.
Jeg heter
Marthe.
Jeg
er
lærer
på
Stasjonsfjellet.
H v e r
dag
tar
Marte Fjeldstadjeg bilen
Vår kontakt i 8a
min
og
kjører fra
sentrum til Høybråten. Første gang jeg kom
til Stasjons-fjellet skole hadde jeg problemer
med å finne den. Det er ikke så rart, den ligger
ganske bortgjemt. Bak noen trær ligger en
rød bygning. I en turistbrosjyre ville følgende
Vel-Nytt Nr. 1
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-Hva er den beste opplevelsen du har opplevd
i forbindelse med skolen?
-Jeg ble veldig glad da vi fikk nesten 400 000
kroner til skolen i januar. Det er også veldig
koselig når vi har samlinger i aulaen der
elevene opptrer og underholder. Jeg syns også
det er veldig hyggelig å gå rundt i kantinen i
matpausen å prate med elevene på skolen.
-Hva jobbet du som før du ble rektor på
Stasjonsfjellet skole?
-Jeg har både vært assisterende rektor på
Vestli barneskole og assisterende rektor på
Tonsenhagen skole. Så det er første gang jeg
er ordentlig rektor.
Da vi spurte Beate om hun kunne fortelle litt om
skolens historie fikk vi vite at den åpnet først i
1981, men da lånte vi bare noen klasserom på
Gran skole. Det var ikke før i 1982 vi fikk egen
skole. Skolen ble bygget etter sterke ønsker fra
foreldre og andre voksne på Høybråten. I fjor
hadde vi 25 års jubileum og i bursdagsgave
fikk skolen to bilder som henger i vestibylen.
-Skolen holdt på å bli nedlagt i 2003, kan du
fortelle litt om dette?
-Grunnen til at skolen holdt på å bli nedlagt
var nok at politikerne ville spare penger, og
lage en ny stor ungdomsskole på Haugenstua.
Det var også 2 andre skoler som skulle bli
nedlagt, men det skjedde ikke. Befolkningen
på Høybråten gikk i fakkeltog for å protestere
mot dette, og det endte med at skolen ikke ble
nedlagt.
-Hva ville skjedd med elevene dersom dette
hadde skjedd?
-Dersom dette hadde skjedd ville elevene blitt
spredt til skoler i nærheten som for eksempel
Haugenstua, Gran og Haugen. Men jeg tror
at hvis dette hadde skjedd ville det blitt for

mange elever på Haugenstua, og hver enkelt
elev ville fått mindre oppmerksomhet. Da kan
det fort bli dårlig miljø.
-Er det fortsatt fare for at skolen kan bli lagt
ned?
-

klisjé blitt

har venner på skolen, at de blir likt, at de klarer
å leve opp til faglige og sosiale forventninger
og at de har gode lærere. Sistnevnte er det
mange av på Stasjonsfjellet J I følge kilder i
10a er vi kunnskapsrike, vi ler av egne vitser,
”nerder” foran pc-en, løper rundt i gangene,
gir mye lekser og har sans for ironi.
Mange elever tenker at lærere sitter
på death row, dødsdømt til å jobbe med dem.
Det er uforståelig å tenke seg at det går an å
jobbe som lærer frivillig. Og helt ærlig, det har
hendt at den tanken har slått meg også. Er jeg
lærer frivillig? Ok, her er svaret:
I år er jeg kontaktlærer for 8a. Elevene
i 8a er som hundevalper. De logrer, bjeffer,
lekeslåss, maser og skal ha oppmerksomhet nå,
akkurat nå! Alle vet at hundevalper er utrolig
sjarmerende. Jeg får omgi meg med flere enn
28 hver dag. Må jeg si mer?

brukt: ”Stasjonsfjellet ligger i naturskjønne
omgivelser.” Eller: ”Utsikten fra Stasjonsfjellet
en februardag er som å se inn i et postkort! Det
rosa skjæret som ligger på himmelen, lyset
mellom formiddag og ettermiddag, snøen som
presser seg mot trærne.” Jo da, noen ganger
er verden vakker. På en slik dag hender det at
inspektøren står på personalrommet og titter
ut av vinduet. Øynene hans er lukket. Han
drømmer seg bort til Nordmarka, tenker at
skiene glir under han, at snøen er hard og at
skisporet er brøytet. I perfekte dobbelttak er
han på vei inn til Kikut..
Vel, 13-åringer tenker ikke på
utsikten, de tenker ikke at trærne lukter friskt
når de skal beskrive skolen sin, de drømmer seg
høyst sannsynlig ikke bort til Nordmarka! For
dem er det viktig at de går i en kul klasse, at de

Rektor Beate Kase Pedersen
Nei, jeg tror nok ikke det. Det er veldig mange
søkere på alle trinn, så det er veldig mange som
vil gå på skolen vår. På Høybråten barneskole
er det også et veldig økt elevtall, så til neste
år er det fire fulle klasser med bare elever fra
Høybråten. Så jeg syns heller vi skal bygge ut
fordi vi mangler blant annet et musikkrom og
grupperom.
Fra 8a-Amalie Fjellestad Schumann,
Nora K. Børresen og Anine Andresen

60 år og jobbet lengst på Stasjonsfjellet skole.
-Hva går jobben din ut på?

- Min jobb som rådgiver går ut på å hjelpe
elever med å velge videregående skole.
Jeg organiserer hjelpelærere til de elevene
som har behov for det. Jeg har tverrfaglige
møter med foreldre og barnevernet. Alle
som har behov for å snakke med noen kan
komme til meg.

Mona Thoresen
Mona Thoresen har jobbet på Stasjons fjellet skole i 26 år.
Hun jobber som lærer og rådgiver her
på skolen. Som rådgiver må hun ha mye
kontakt med foreldre, barnevernet, pp-tjenesten og helsesøster.
Mona må også hjelpe elever til å ta de rette
valgene, som f.eks valg av videregående
skole.

-Hva synes du om oss elevene?
- Jeg synes dere er noen flotte og flinke
elever. Det er veldig fine elever her på
Stasjonsfjellet skole.
Mona synes at miljøet på Stasjonsfjellet er
trygt og godt. Hun håper i alle fall det.
- Hva er forandret siden du startet å
jobbe her?
- Hm..
Mona tenker litt, så snur hun seg og ser ut
av vinduet.
- Det er ikke de samme lærerne som da jeg
begynte på Stasjons fjellet.
Omgivelsene er forandret. Da jeg begynte
her, var det bare oss oppå toppen. Nå er det
mange hus rundt.
Men elevene er like spennende.

Før hadde vi en annen lærerplan enn den
vi har nå.
Tilvalgsfagene er borte, og det er litt
synd. Fordi vi hadde mange praktiske fag
som elevene trivdes godt med. Vi hadde
f.eks. foto. Det var veldig populært blant
elevene.
-Er det forskjell på elevene da du startet
på Stasjons fjellet og nå?
- Det var et vanskelig spørsmål.
Hun setter seg til rette i stolen og tenker
seg litt om før hun svarer...
- Elevene har forandret seg fra da jeg
startet på skolen, og nå. Konsentrasjonen
er annerledes enn før. Elevene har kanskje
litt vanskeligheter med å konsentrere seg.
Det skyldes nok tv, pc og alt det de har nå
til dags.
Men det er ikke så mye forskjell.
Mona trives veldig godt på Stasjonsfjellet.
Hun mener at det er et godt samarbeid her.
- Det skyldes de fine elevene, sa hun til
oss.
8a-Christine Stryken,
Ann-Helen Larsen og Mia Horten.

Tre i 8a

Anniken
Larsen-Asp
Saad Ifzal
Vegar Johansen
Hva synes du om skolen?
Skole er kjedelig, fordi det ikke skjer noe
her, veldig snille elever her også. (Saad)
Det er ganske dårlig luft her og dårlige
pulter. (Vegard)
Skolen? Eh, det er lærerikt og være her,
timene er kjedelige mens skolen er bra og
morsom (Anniken)
Hva synes du om lærerne?
Lærerne er noen merkelige folk, synes det
kan være kjedelig og høre de bable, noen
ganger kan det være lærerikt. (Saad)
Synes det er gode og greie lærere
her.(Vegard)
Noen er strenge, mens noen er mindre
strenge, og koselige.(Anniken)

Er det for mye lekser på skolen?
Ja, for mye.. man må få mindre lekser, sånn
at man har litt frihet.(Saad)
Ja, vanskelig og kombinere sport og
lekser.(Vegard)
Synes ikke det, jeg.(Anniken)
Har du nok å gjøre i friminuttene?
Hehe, noen ganger. Ikke alltid.(Saad)
Ja, men noen ganger kan det være kjedelig
og ha friminutt.(Vegard)
Ja, gå rundt med venner og prate.(Anniken)
Hva synes du om midtime-aktivitetene?
Noen av dem er bra, mens noen er mindre
bra.(Saad)
Ganske bra.(Vegard)
Kjipe noen ganger, ingen som er i
kantina.(Anniken)

Trives du på skolen?
Ja, hyggelig og være her.(Saad)
Ja, jeg trives. Koselige elever.(Vegard)
Ja, alle vennene mine er her. Alle vennene
mine støtter meg.(Anniken)
Hva synes du om med-elevene dine?
Gode og ha.(Saad)
De er nydelig, veldig nydelige folk.(Vegard)
Kule hele gjengen.(Anniken)
Hva synes du om kantina?
Stor, det er bra. Men ikke så mye og
spise.(Saad)
Dårlig.(Vegard)
Kunne blitt ordnet litt mer på, utsende også
videre.(Anniken)
Mats Kristiansen ,
Kristoffer Bielecki 8a
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Øystein ”prest” er tilbake på Høybråten etter 12 års
bispevisit i Sør-Hålogaland bispedømme
hvor han tidligere, i en periode på 7 år, var
vår prest. Han hadde takket ja til fortelle
litt om seg selv.
Øystein Larsen, født og oppvokst på
Høyenhall, føler seg hjemme på Høybråten. Her bor hans barn og barnebarn.
Her går han rett inn i samfunnet som om
han aldri hadde vært borte, og som biskop
emeritus måtte han nå stå tilrette for
”Seniorgutta” og forklare litt om hvorfor
han kunne forlate vårt kjære lille samfunn
øst i Oslo.

Biskop Emeritus Øystein Larsen
forteller hva vi ikke vet om å være biskop i
Sør-Hålogaland

Øystein ”prest”
Liastua.

besøker

Hver høst de siste årene har
”Seniorgutta” i HSIL hatt samling
rundt Rakfisken i Liastua. Rakfisk fra
Valdres er en fast tradisjon med fulle
hus.
Hver måned, høst, vinter og vår har
Seniorgutta sine treff rundt et hyggelig
foredrag og ”noe attåt”.
I november var det Øystein ”prest” som
vi kaller ham, som slapp til.
Øystein Larsen, tidligere biskop i SørHålogaland, er nå tilbake på Høybråten,

på Høybråten og fem år på Furuset. I
september 1992 fikk han en telefon fra
Bodø, hvor han ble fortalt at han var
foreslått som kandidat til biskop.
”Det å bli biskop hadde aldri vært i mine
tanker så jeg avslo tanken totalt, men fikk
som svar”. ”du behøver ikke svar nå. Vi
ringer i morgen.”
Det ble familieråd den kvelden og Øystein
”prest” slo tanken helt bort til hans datter
sa ”Pappa, jeg synes du er feig”. Og det
gjorde utslaget. Tross alt var han bare
foreslått av bispedømmerådet.
Han fikk jobben. Øystein prest ble Biskop
Larsen i Sør-Hålogaland bispedømme de
neste 12 årene.

”Min oppvekst på Høyenhall tror jeg
var veldig likt det dere har hatt her på
Høybråten. Høyenhall
var som Høybråten, ei
lita bygd midt i byen
med helt vanlige folk.
Østmarka
var
min
yndlingsplass sammen
med
Østensjøvannet.
Jeg elsket å ligge
ved
Østensjøvannet
å registrere dyrelivet
i mine notatbøker.
Egentlig hadde jeg
lyst til å bli fysiker.
Jeg elsket fysikk og
naturfag, og hadde store Ronny Sten-Olsen, Tom Pettersen, Arild Rognlien, Terje Skog og
planer om å komme inn Morten Pettersen synger Nordlandsnetter for Biskop Øysten Prest
på NTH i Trondheim.
I Østmarka var jeg i
helgene vannvakt hvor en kamerat og
jeg hadde i oppgave å holde almenheten Hva er egentlig en biskop?
fra å bade i drikkevannkilden og hvor vi Han skal lede sitt bispedømme som
gjerne avsluttet våre vakter med en frisk består av en rekke prestegjeld. Han er
dukkert.”
med i Bispemøtet og skal ivareta sine
Øystein Larsen ble ingen prestegjeld. Det er mye reising, da
fysiker. En sommer ble alle prestegjeld skal besøkes og i Sørhan oppsøkt av en venn fra Hålogaland er ikke det bare å slenge
menigheten mens han var seg på trikken, eller i bilen og så være
vakt ved Hauktjern.
hjemme til middag. Bispevisitas kan vare
Noen hadde tydeligvis en hel uke av gangen. I Nordland er det
diskutert hans fremtid og mye sjø og mye fjell, og det kan være
besluttet at han passet best langt mellom hvert prestegjeld og når han
som prest.
kom frem, forventet alle at han skulle bli
”Du må bli prest Øystein” en stund. Det ble fort tidspress. ”Hvis du
var beskjeden, og slik ble har så dårlig tid, hvorfor kom du ikke i
det. ”Jeg slapp allikevel går?” var det en som sa.
ikke fysikken ut av ”Lange avstander gjør noe med folk. Det
tankene de to første årene bor 250 000 mennesker i Nordland fylke
av
prestestudiet.
Var og alle er stolte over sitt lokalsamfunn.
likesom ikke helt fortrolig Skolen, kirken og idretten var ett og du
med tanken på dette med fant de samme menneskene i alt styre og
presteyrket.”
stell. ”Det er som det var her på Høybråten
Som prest var han syv år for femti år siden. Deilig å være tilbake.”
Vel-Nytt Nr.. 1

2008

Side 11

Nytt fra Høybråten Bridgeklubb
Etter mange år med bridgespilling på
”Huset Vårt,” er vi nå endelig tilbake
på Folkvang.
Etter mange år i ”utlendighet” er
klubben tilbake der de startet, og det
er vi meget glade for.
Høsten 2007 arrangerte vi sammen
med Lørenskog BK og Romerike
Bridgekrets et nybegynnerkurs. Det
var gjort et godt forarbeide med
plakater overalt, brosjyremateriell i
alle postkasser samt annonser.

Kurset fikk stor oppslutning og
Høybråten BK kunne glede seg over
13 nye medlemmer. Høybråten BK er
nå blitt den nest største bridge-klubben
i kretsen med 44 medlemmer.
En stor takk til Trygve Sætereng for
atter et vellykket kurs.
Lykke til alle nye medlemmer. Håper
dere vil trives her hos oss.
Det årlige Høybråtenmesterskapet ble
arrangert på Folkvang 2. nov. 2007
med i alt 21 par fra Høybråten BK og
Lørenskog BK.
Det ble en vellykket
turnering. De beste
ble:
1. Roger Benheim
– Reidar Skuland.
2. Arne Steen – John
Sværen.
3. Kjell Håvelsrud
– Frits Runar.
Alle fra Lørenskog
BK.

Fra venstre: Vigdis Valø – Reidun Wang – T.Sætereng, kursleder
For 4. året på rad
– Berit Solbrækken – Anne Martea Bergum – Emma Grønmo – Nina arrangerte vi 1. mars
Bergum – Turid Brenna.

Ronny Sten Olsen - Ny
formann i Seniorgutta

Vel-Nytt traff den nye formannen på trappa til
KIWIen på Høybråten.
Hva nå Ronny?
-Jeg fortsetter med det som det forrige styret igangsatte. Her er mer enn nok å
gjøre. Planlagte oppgaver står fortsatt i kø for å bli ferdigstilt- .
Hva med rekrutteringen?
-Rekruttering til klubben er meget viktig. Seniorgutta, det ligger i navnet, er
jo egentlig en æresliga for eldre medlemmer i passende alder og som har gjort
en innsats for HSIL. Da ”ligaen”
startet i 1934 var kravet minst 5
års medlemskap i idrettslaget + at
en var over 35 år. Nå husker jeg
ikke akkurat statuttene i dag men
krav til medlemskap i HSIL står.
Det en mange her som ikke er
klar over Liastua og Seniorguttas
”hyrdestunder” med ”nokkå
attåt”. Disse må med og der ser
jeg en jobb foran meg-.
Lykke til
-ehFormann Ronny ønskes lykke til av
avtroppende formann Trond.
Sekretær Thor Eriksen skult i bakgrunn
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2008 KM Mix på vegne av Romerike
krets. Denne ble også arrangert på
Folkvang.
Det ble som vanlig en vellykket
turnering med i alt 16 par.
Fra Høybråten BK ble Helga
Lappegaard – Dagfinn Langen nr. 5
og Tove og Ole Hovland nr. 6
Ellers har vi vært representert i KM
lag med et hederlig resultat.
Vi har også deltatt med lag i NM for
Klubblag. Laget greidde seg gjennom
runde 1, men røk ut i runde 2. Laget
besto av Per Lexberg – Kris Kowalik –
Sven- Erik Andersen – Per-Erik Sjølie.
Årsmøtet 2008 ble avviklet 26. febr.
2008 og ga ingen overraskelser.
Det ble gjenvalg over hele linjen. Noe
som betyr at Per Lexberg med resten
av styret fortsetter ett år til.
Regnskapet viste et mindre underskudd, men kassereren opplyste at
vi hadde et par inntektsposter som
skulle vært med i 2007, men pengene
kom ikke inn før etter 1. jan. 2008
og kommer derved inn på 2008regnskapet.
Med flyttingen av spillested til
Folkvang og flere nye medlemmer ser
styret lyst på framtiden. 		
				
i.o.

Vellets leder Villy Kolstad fikk Lions Høybråtenpris 2007

Villy Kolstad viser diplomet som forteller
at han fikk Lions Høybråtenpris 2007.

I 26 år har Villy Kolstad hatt verv i
Høybråten Velforening, i mange av disse
årene som leder og han har satt spor etter
seg, som parken, Velhuset på stasjonen, og
Velavisa.
Høybråten Lions syntes at dette var en
innsats som burde hedres og tildelte ham
Høybråtenprisen 2007 diplom og 10 000
kroner.
Prisutdelingen skjedde under Høybråten
Lions julebord på Vardeheim i begynnelsen av
desember.
- Jeg var invitert for å holde et innlegg om
Høybråten Vel, så prisutdelingen kom virkelig
som en overraskelse. Det er morsomt å føle
at det man gjør blir satt pris på, sier en glad
velleder og legger til at han ikke har dratt
lasset alene.
Formålet med prisen er å hedre en person

som har gjort en ekstra innsats for nærmiljøet.
Høybråten Lions håper på at prisen skal
inspirere mange til å gjøre en innsats.
- Hvilken enkeltsak har vært viktigst for deg?
- Det er Høybråtenparken. Nå er parkkvelden
et populært innslag i nærmiljøet. Og årets
julegrantenning trakk fullt opp med folk selv
om det pøsregnet.
Parken har fått støtte fra bydelen og
Groruddalssatsingen til nye lekeapparater. Og
om været er ”riktig” blir det laget skøytebane
i parken.
- Mitt ønske nå er at mange av Høybråtens
beboere skal bruke parken. At parken skal
være et samlingspunkt for store og små.
I begrunnelsen for prisen står det også at Villy
Kolstad har tatt vare på gamle tradisjoner,
bidratt til årbøker og velets avis, og at han er
en person som bryr seg.
-bs-

Stovnerskogen sykehjem er ferdig

Her ligger et nytt sykehjem og venter på oss
Nå gjenstår arbeidene med uteområdene
før hjemmet er klart til å ta imot beboere fra
bydelen.
Det er over ett år siden den første grunnsteinen
ble lagt av helsebyråd Sylvi Listhaug på det
som skal bli bydelens nye sykehjem. I mellomtiden har beboere i Hagaveien, Ruths vei og
langs Linjeveien fulgt arbeidene på sykehjemstomta med argusøyne. Lokalbefolkningen har
blitt lovet et av byens mest moderne og fremtidsrettede sykehjem på tomta inntil toglinjene.
Prosjektleder Jon Erik Hovrud i Omsorgsbygg
forteller at arbeidet har gått smertefritt og begynner å nærme seg slutten.
- Det er ikke mye som gjenstår nå. Bygget står
der og venter på å bli innredet med møbler, gardiner og inventar .
I tillegg gjenstår det en del arbeid ute, sier Hovrud.
Atkomsten blir fra Ruths vei og direkte inn
på sykehjemstomta. Der skal det anlegges en
rundkjøring og ganske mange parkeringsplasser. Kravet til god atkomstvei og tilstrekkelig
med parkeringsplasser ble gitt av Husbanken
som en betingelse for tilskuddet i millionklassen. Vel Nytt kjenner til at kommunen ikke
kunne bygget sykehjemmet hvis de ikke hadde
fått denne bevilgningen av Husbanken.

150 enerom
Grunnen til at gamle Stovner sykehjem i Fjellstuveien må legges ned og det nye sykehjemmet bygges, er at standarden på det gamle sykehjemmet var for dårlig. Mange måtte bo på
fellesrom, og takhøyden tilfredsstiller ikke dagens krav. Sykehjemmet flyttet inn i blokka
som opprinnelig var ment som vanlige boliger.
Dette skulle opprinnelig være en midlertidig
løsning, men slik ble det altså ikke.
Det nye sykehjemmet får 150 enerom, der alle beboerne får eget bad og plass nok til å ha
gjester på rommet. I tillegg får sykehjemmet
fasiliteter som aktivitetsrom, fellesrom, kjøkken, kantine, utsiktsposter, sansehage og flotte
uteområder.
- Rommene er mye større enn vanlig, og alle
beboerne får tilgang til veranda og balkonger
så de skal kunne nyte omgivelsene rundt seg,
forteller Hovrud.
Sykehjemmet er primært for bydelens egen befolkning. Prislappen på det nye sykehjemmet
lyder for øvrig 287 millioner kroner.

valgte kommunen likevel ikke å bygge på tomta.
I april 2005 ble det igjen foreslått å bygge
sykehjem på tomta. .
Naboene til Østre Aker vei 400 dannet - som i
1966 - en aksjonsgruppe, i et forsøk på å stoppe utbyggingsplanene i området som lokalt
kalles for ”Blåbærskogen”. Siden gikk saken
gjennom en rekke kommunale og statlige instanser med ulikt resultat.
12. juli 2006 sa Fylkesmannen nei til sykehjem i ”Blåbærskogen”, med mindre det
fantes et erstatningsareal for grøntområdet.
Omsorgsbygg klaget saken og henviste til
tidsfristen som var satt av Husbanken for at de
skulle bli sponset med 120 millioner kroner.
3. august 2006 snudde Fylkesmannen og ga
klarsignal for byggingen. Samme uke startet hogging av trær i skogen, og bygging var
i gang.
1. februar 2007 la Helsebyråd Sylvi Listhaug
ned grunnsteinen for det hun kaller Norges
flotteste sykehjem.
Juni 2008 kan beboerne flytte inn.
Silje Ensrud

Veien til sykehjem
I 1966 ble tomta i Østre Aker vei 400 (bak Høybråten stasjon) regulert til bygging av sykehjem, omsorgsboliger og boliger for de ansatte.
I 1984 ble det vedtatt at det skulle bygges et sykehjem, men på grunn av protester fra naboene
Vel-Nytt Nr.. 1
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Høybråten Lions med mange
aktiviteter

arrangement. Det hele begynner med
Et arbeidsår i Lions klubbene går fra juli det NARKO- arrangement på våre 3
ene året og til juli det andre året
skoler. På disse arrangementene blir
Informasjonsansvarlig i Lions klubben på elevene fortalt hva som venter dem
Høybråten, Leif Sommer, sier til VELNYTT dersom de skulle for fristelsen for å
at klubben har begynt også dette arbeidsåret prøve rusmidler. Under disse møtene
svært godt. Han nevner at høstens store kunst deltar politi som forteller om hvordan
utstilling, Kunst og Hobby, på Høybråten de arbeider, foreldre som kan fortelle
skole må betegnes som
alt det de går
vellykket. Det var mye
igjennom,
spenning knyttet til denne
av
følelser,
utstillingen på grunn av at
fortvilelser
den skulle arrangeres i de
og smerte når
nye lokalene på Høybråten
de oppdager
skole. Hvordan skulle
at et av barna
klubben mestre dette og
har falt for
hvordan vil publikum like
fristelsen
det.
til å bruke
Vi må ha lov til å si oss godt
rusmidler. En slik
fornøyd med utstillingen
fortelling
gjør
et
og de nye lokalene. Og
sterkt inntrykk på
skal vi dømme etter hva
tilhørerne. Men et
publikum har fortalt oss
sterkere
inntrykk
har vi all mulig grunn til
gjør selvsagt det en
å være fornøyd, og det gir
tidligere
narkoman
oss framfor alt stor lyst til
har å fortelle. På
å ta fatt på en ny utstilling,
disse møtene kommer
som for øvrig kommer 1.
det fram my nyttig
Aksel og Laila Iversen
og 2. November i år.
informasjon. Møtene
Han legger til at Lions- har vært så si på alle utstillingene Lions er svært godt besøkt av
har hatt på Høybråten
klubben er både glade og
så vel
Kunst og Hobby utstillingene
imponert over hvor flott
foreldre som av elever.
”Et flott høst innslag”
Høybråtens befolkning
Barneskirennet
er
slutter opp om denne
også en del av Lions
utstillingen både ved å
dagene. I år var det
kjøpe kunst men også for å komme og se på stor spenning om det skulle komme nok snø
kunsten. Det de legger igjen av penger gjør at til at skirennet kunne avvikles. Og snø kom
vi kan støtte lokale tiltak, sier Leif Sommer.
det – og litt i underkant av 200 barn fant veien
LIONS DAGENE PÅ HØYBRÅTEN til dette skirennet hvor det vanket medaljer,
ble avviklet i februar. Dette er et tredelt diplomer, samt litt å spise og drikke for de

En institusjon gir seg
Anne Stene slutter som
fotterapeut på Høybråten. Hun
har arbeidet med føttene til oss
som bor på Høybråten i over
30 år.
Det var Høybråten Sanitetsforening som
ønsket at dette tilbudet skulle finnes i
nærniljøet og som har vært Anne Stenes
samarbeidspartner hele tiden.
- De første årene fikk vi låne lokaler av
helsestasjonen på Høybråten skole,
men i 1988 kunne jeg flytte inn i de
nåværende lokalene i “Huset Vårt”,
forteller Anne Stene.
- Det blir vemodig å slutte. Jeg er blitt
kjent med så mange mennesker i både
glede og sorg, og vil gjerne takke alle
Vel-Nytt Nr. 1
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unge deltakerne. Alt gratis.
Storbandkonserten i Høybråten kirke går
også inn under Lions dagene. Også i år var
det Gardemusikernes Storband som sto for
musikken, hvor blant annet Frode Thingnæs
var med.
En populær konsert som trakk et stort publikum
og hvor Lions gav inntektene til Kirken.
Men, det er ikke slutt med dette, sier Leif
Sommer. Om noen dager skal gutta i klubben
ut i Ruskens tjeneste. De skal plukke søppel
og annet rusk på Høybråten slik at det blir
ryddig og pent til våren og sommeren kommer.
Dessuten skal de ut å selge tulipaner, og hvor
de selvsagt håper at Høybråtens befolkning tar
vel imot oss med en åpen lommebok. Pengene
går uavkortet til narkoarbeidet.
Av andre store ting som skjer før det blir
sommerferie er Lions store grillaften på
Stigenga Bo og Rehabiliterings Senter, et
arrangement som vi har stått for i mange
år og som vi gleder oss til hvert år, sier Leif
Sommer.
Og det er mange som har vært innom.
I fjor gjennomførte Anne Stene 700
behandlinger.
Hvem er det som kommer?
Det er vel mest eldre, men det har vært
et tilbud til alle aldersgrupper. Dessverre
er det slik at vi ikke tar like godt vare
på føttene våre som andre deler av
kroppen, og oppsøker fotterapeuten først
når problemene oppstår i stedet for å
nyte godt fotstell som en investering for
kommmende år.
-Noen grupper er mer utsatte enn andre
som f.eks. mennesker med diabetes. De
kan lett få infeksjoner. Andre er de som
er på blodfortynnende medisiner eller har
nedsatt syn.

Anne Steene gir seg
som har benyttet seg av mine tjenester
og service.

- Vil det komme noen som kan overta
etter deg?
- Høybråten Sanitetsforening vil nok
prøve på det?

-bs-

Høybråten
Dameturnforening
Trives i ny gymsal
I ett år har små og store i Høybråten Dameturnforening boltret
seg i den nye gymsalen. På tirsdagene starter de minste opp
klokken 17.00. Gjennom lek trener vi opp motoriske ferdigheter
og lurer forsiktig inn grunnleggende turnferdigheter. På
barnepartene for de litt større barna er det mye dans, turn og
akrobatikk. Nytt av året er at de største jentene har forsøkt seg på
cheerleading, og har hatt flere oppvisninger på arrangementer i
regi av Høybråten Basketballklubb. Når barnepartiene er ferdig,
kommer de spreke damene for å trene aerobic. Da er gymsalen
nesten helt full! Det er også aerobicpartier på mandager og
torsdager.
Den 8. juni er det kretsturnstevne på Lørenskog. Da stiller
turnforeningen med tre lag; 7-9 år, 10-16 år og dametropp. Da er
det viktig å holde orden på høyre og venstre, rekker og kolonner
og ikke minst å holde takten og følge musikken! Vi teller og vi
øver. Kretsturnstevnet er årets høydepunkt!

Treningstider:
Dag
Tid
Gruppe
Mandag 19.15 – 20.15 Damer aerobic
Tirsdag

17.00 - 17.45

”
”
”
”
Torsdag

17.45 - 18.30
18.30 – 19:15
19.15 – 20:00
20.00 – 21.00
19.30 – 20.30

Sted
Haugen
skole
Barn 4-6 år
Høybråten
skole
Barn 7-9 år
”
Barn 10-12 år
”
Barn 13-16 år
”
Damer lett aerobic
”
Damer aerobic
”

Både barn og voksne trives på trening og vi ønsker nye
medlemmer hjertelig velkommen. Kontingenten er bare 1200 for
voksne og 600 for barn per år. Møt opp en av dagene og se om
dette er noe for deg!

...også løfter vi det ene benet....

”Cheerleader” oppvisning i Furusethellen 29 mars
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Fra Miljøkomiteen.

Høybråten Velforning har en miljøkomitee, hvis hensikt er å følge med i plan & byggesaker,
reguleringssaker, støy, luft, m.m. Miljøkomiteen ledes av Ragnar Torgersen. Ragnar har en fin dialog
med myndighetene, og er det noe du ønsker skal diskuteres eller taes opp på et høyere plan, da tar du
kontakt.

Lokk over E6

Det er oppnevnt en egen komite under
velforeningen for å arbeide for miljølokk over E6 helt til bygrensa. Fortsatt
ligger det midler til lokk i deler av Groruddalen inne i innstillingen til Oslopakke 3. Etter at Statens vegvesen før jul uttrykte skepsis, er nok mulighetene for
lokk meget små. Komiteen vil også ta opp
spørsmålet om støyskjerming langs E6.

Parkering
i Folkvangveien
Karihaugveien 100 Her dreier det seg om å bygge ut 50 000 m2 med næring kontorer, lager og
industri i 5 etasjer og et hotell i 8 etasjer..-Ønsker vi det??????

Karihaugveien 100
Forslag til reguleringsplan for Karihaugveien 100 i Oslo kommune (NorCargo
holder til her i dag) ble lagt fram høsten
2007. Det dreier seg om å bygge ut 50 000
m2 med næring. Det foreslås butikker for
plasskrevende varer, kontorer, lager og
industri i 5 etasjer og et hotell i 8 etasjer.
Selve forslaget til reguleringsplan var for
øvrig omtalt i Vel-Nytt høsten 2007. Høybråten velforening avga i november 2007
en høringsuttalelse. Denne er gjengitt på
velforeningens nettside under Aktuelt.
Hovedpoenget vårt er at vi frykter trafikkutviklingen i området. Vi mener at Oslo
kommune nå bør ta en ”time-out”; at man
ikke må tillate nye utbygginger i grenseområdet mellom Oslo og Lørenskog før
man ser de trafikkmessige konsekvensene
av alle utbyggingene som allerede er vedtatt, men ikke fullført eller startet; jf. Posten på Robsrud, nytt El-kjøp osv. Bydelsutvalget i bydel Stovner har i hovedsak
samme standpunkt som velforeningen.
Fra Lørenskog kommune kom det overraskende nok en innsigelse. De ønsket
gjennomført en konsekvensanalyse for
Karihaugveien 100. Lørenskog var uenig
med Oslo kommune, som nettopp hadde
avvist behovet for konsekvensanalyse. En
konsekvensanalyse er en omfattende utredning som kan ta lang tid. Velforeningen
er meget positiv til denne innsigelsen fra
Lørenskog, siden dette vil utsette behandlingen av saken og muligens føre til en
grundigere analyse av de trafikale konsekvensene. Vi synes likevel innsigelsen fra
Lørenskog er merkelig, når man ser hva
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den kommunen selv har tillatt av utbygginger på sin side av kommunegrensen. Nå
avventer vi hva Plan- og bygningsetaten i
Oslo vil gjøre i saken. Kanskje havner innsigelsen hos Fylkesmannen eller i Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse?

Utbygginger i grenseområdet

Høsten 2006 avviste Miljøverndepartementet innsigelsen fra Oslo kommune til
Postens utbygging på Robsrud. Samtidig
varslet departementet et initiativ for en
mer samordnet arealbruk og plan for kollektivbetjenning i grenseområdet. Dette
var positivt. Miljøkomiteen har lenge vært
meget skeptisk til den manglende helheten
i utbyggingene i grenseområdet mellom
Høybråten/Oslo og Lørenskog. Vi er spesielt opptatt av faren for økt gjennomkjøring på Høybråten og Gamle Stovner. Det
er nå varslet et planinitiativ fra Lørenskog
kommunes side. Bydel Stovner er meget
positive til dette, mens byrådet og Planog bygningsetaten i Oslo foreløpig er helt
passive. Og det er disse instansene som
må stille opp. Her står saken våren 2008.
Når det gjelder øvrige utbyggingssaker
i grenseområdet, kan man ved selvsyn
se hvilket omfang Postens utbygging på
Robsrud får. De skal være ferdig i 2010 og
setter etterpå i gang med byggetrinn 2. Utbyggingen på Skårerødegården ser ut til å
være utsatt. El-kjøp i Solheimveien er snart
klart til innflytting. Det skjer foreløpig intet i Starveien 35 på Oslo-siden.

Miljøkomiteen har registrert at det blir flere parkerte biler på veiene. Spørsmålet om
parkeringsrestriksjoner aktualiseres, spesielt på hovedveiene. Vi sendte brev til
Oslo Politidistrikt om parkeringsrestriksjoner i Folkvangveien ut mot Karihaugveien. Dette ble avslått. Vi ”klaget” på
dette, men politiet ser fortsatt ingen grunn
til å sette opp parkering-forbudt-skilt her.
Begrunnelsen er at det ikke er noe framkommelighetsproblem og at det er ingen
trafikksikkerhetsrisiko? Samtidig har bydelsutvalget på Stovner i sitt møte 28.02
bedt (sitat) …”politiet vurdere sak om
parkeringsrestriksjoner på nytt på bakgrunn av at det bor mange eldre i området og at det kan være dårlig sikt når store kjøretøy parkerer langs veien. BU er
spesielt opptatt av myke trafikanters sikkerhet og er bekymret for at beboerne må
benytte selve veibanen for å komme til
bussholdeplassen i Karihaugveien”. Vi
avventer nytt svar fra Oslo Politidistrikt.

Sykkelveier

Planer for sykkelveier langs jernbanelinjen og langs Karihaugveien ble godkjent i 2007. Begge er ledd i utbygginger
av større sykkelveinett. Forhåpentligvis
blir arbeidet med sykkelveien langs Karihaugveien til Furuset startet opp i 2008?

Fotgjengerovergang

Miljøkomiteen søkte Samferdselsetaten
om at det skulle bli etablert en fotgjengerovergang over Folkvangveien i krysset
ved Høybråtenveien mot ABC-matsenter. Dette ble avslått av faglige grunner.
Ragnar Torgersen

Stasjonsfjellet
skole får ikke
utvide

Ungdomsskolen ønsker å sette opp en
paviljong i skolegården for å få ekstra
rom til musikkundervisning og samtidig
få dekket skolens behov for grupperom.
Skolen har de siste årene fått stadig flere
elever, og tall tyder på at veksten kommer
til å fortsette. Men søknaden om å utvide
blir derimot avslått
- Det er mangel på spesialrom,
grupperom og arbeidsrom ved mange
skoler i Oslo. Utvidelse av skolers areal
forutsettes gjort med grunnlag i vedtak i
en skolebehovsplan og penger bevilget
over investeringsbudsjettet. Per dags
dato foreligger det ikke et vedtak om
kapasitetsutvidelse ved Stasjonsfjellet skole,
opplyser avdelingsdirektør Harald Øvland i
Utdanningsetaten.
Stasjonsfjellet peker på flere ulemper
ved å måtte bruke grupperom til ordinær
undervisning. Det største problemet er at det
blir trangt om plassen. Utdanningsetaten sier
de er klar over ulempene, men understreker
at Stasjonsfjellet ikke er alene om dette
problemet. Etaten forteller at pengene må
brukes til å utvide kapasiteten på andre skoler
som allerede er fulle av elever, og som venter
stor vekst i boligområdet.
Skolen søker alternativt om å få støtte til å
kjøpe inn sammenleggbare bord og trilleskap
som kan settes inn i grupperommene for at
de skal fungere som klasserom, men også her
blir søknaden avslått av Utdanningsetaten.
Silje Ensrud

Status ”Fortau
Bergtunveien”

10-13
Simond
Grue beretter:
Det er fredag kveld,
vinterferien har akkurat startet og
klokka har passert
18.30. Utenfor Normisjons hus i Bergtunveien står det ca.
30 håpefulle ”ungdommer”. Det er klart
for 10-13.
10-13 er et samarbeid mellom Høybråten
Normisjon og Høybåten Menighet som
blir arrangert ca hver 3 fredag for 5-8.
klassinger.
Vel innenfor døra blir de registrert og betaler en liten inngangssum, som er 20 kroner for medlemmer og 40 for ikke medlemmer. Så bærer det videre inn i storsalen
hvor det spilles softball med dundrende
rockemusikk til. Undertegnede kan bekrefte at det er høy intensitet, og her gir
de fleste alt. Inne i ”stua” er det satt opp
playstation på stor skjerm hvor det synges
singstar og spilles fotballspill. I et hjørne
er det satt opp et bord som fungerer som
en kiosk hvor det selges brus og godteri.. I
et annet hjørne er det en del sofaer og stoler hvor man kan spille spill som ” Gjett
hvem?” og ”Uno”, eller bare ta en pust i
bakken i en haug av puter ved peisen.
I en sofa sitter Madelen Aas Karlsen, 11 år
og Martine Bakken, 13 år.
”Hva er det beste med 10-13?”
Madelen: ”Det er party, vi får ta bilder
som blir vist på storskjerm og annen hvergang er det disko”
Martine: ” Jeg syns det er best å synge
singstar”

Klokken nærmer seg 19:30 og alle blir
samlet til en kort andakt og utlodding av
cd-singler. Stemningen er god og lydnivået høyt når 3 heldige vinnere stikker
av med ukas topp 3 på cd-singellista. Etter andakt er det tid for pølse og brus, som
inngår i inngangssummen. I en krok sitter to gutter Harald Bøe Nilsen, 11 år og
Thorbjørn Sørensen, 11 år.
”Hva syns dere er gøy med 10-13?”
Thorbjørn: ” Softball er best!”
Harald: ”Playstation og gratis brus og
pølser”
Thorbjørn nikker bekreftende.
Kvelden avsluttes med visning av bilder
på storskjerm, som er tatt i løpet av kvelden. Det er med stor jubel bildene blir vist
fram, og lydnivået når nye høyder. Latteren sitter løst, og fremtidige modeller er
svært fornøyd med å se seg selv på storskjerm. Viseren på klokka har nådd 21.00,
og ”ungdommen” siger ut i februar kvelden. På vei ut møter jeg igjen Madelen.
”Hva burde vært annerledes med 1013?”
Madelen: ” Det burde vært 10-13 HVER
fredag”
-sg-

I romjulen leste vi i Akers avis
følgende notis:

”Endelig fortau langs Bergtunveien”
I det Vel-Nytt går i trykken forhørte vi oss om
status og fikk svar at saken foreløpig ligger i
ro da det ikke avsatt penger direkte i budsjettet
for 2008. Vi får bare håpe.
-eh-

Muren og trærene skal vekk. Her kommer
kanskje et 2.5 m fortau
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Våre annonsører
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. 22 21 79 67
NB! Nytt Telefonnr.

Innflyvningstraseer og flystøy
over Groruddalen:
Groruddalen Miljøforum har fått henvendelser
fra enkeltpersoner i alle deler av Groruddalen
med anmodning om å ta initiativ overfor
ansvarlige myndigheter vedrørende iverksetting
av tiltak i forhold til flystøyen over dalen.
Groruddalen Miljøforum har i 2007 deltatt på
årsmøte i Norsk Forening mot støy. Der var
statssekretæren i Samferdselsdepartementet
til stede og orienterte om flystøyforskriftene
som skulle komme sommeren 2007.
Flystøyforskriftene er ferdig utarbeidet, men
er foreløpig ikke vedtatt på grunn av motstand
fra flyselskapene. Vi venter på resultater!
Antall flygninger over dalen er sterkt og raskt
økende og utgjør et støyproblem for svært
mange beboere. Groruddalen Miljøforum
har kontakten Avinor og etterlyst tiltak, men
svarene derfra er kun av teknisk karakter og lite
forståelige. Flystøysaken er en svært tung og
vanskelig sak som det fortsatt må arbeides med
overfor Avinor, Samferdsels-departementet
og Luftfartstilsynet. De politikere som
representerer Oslo i Stortinget har lovet å
etterlyse tiltak overfor departementet. Det
er derfor viktig at vi fortsetter å utøve press
overfor politikerne på Oslobenken.

Bydel Stovner har i desember 2007
fått et brev fra Luftfartstilsynet
angående spørsmålet om ny forskrift
for støyforebygging ved Gardermoen.
Svaret er at utkast til forskrift ble sendt
fra Luftfartstilsynet i februar 2005
til Samferdselsdepartementet, og at
forskriften ennå ikke er vedtatt av
departementet. Tilsynet har så videresendt
bydelens brev til departementet. Der
ligger både saken og brevet. Her er det
tydeligvis sterke interesser som holder
igjen og som ikke synes flystøyen over
Groruddalen er viktig nok!
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En stor takk til våre annonsører, både
nye og dere som trofast har brukt vårt
blad til profilering gjennom flere år.
I håp om at annonsen gir mer salg, takker
vi for støtten.
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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 avsenders navn og adresse.
Alle husstander 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!

Annonser i Vel-Nytt:

Utleie av Velhuset
Priser:

Salen			
Salen			
Møterom 1 etg. 		

fredag-søndag
mandag - torsdag
mandag - søndag

kr 2 900.kr 800.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 2008
Høybråten Velforening - Linjebakken 4, 1087 Oslo

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 farver		
1/4 side farver		
1/2 side farver		
1/1 side farver 		
Siste side:
1/2 side farver		
1/1 side farver		

Velforeningens Styre og Komiteledere:

Styret:		

Navn		

Leder:
Villy Kolstad
Nestleder:		
Ronny Maasøe
Sekretær:		
Inger-Lise Skog
Kasserer:		
Liv Bøgseth
Styremedlem:
Lise Rastad
Styremedlem:
Anne-Lise Haanæs
Styremedlem
Ole Kristian Ensrud
Styremedlem:
Lise Alstedt
Styremedlem:
Sigurd Simonsen
Huskomitè:
Rune Klarholm
Miljøkomitè:
Ragnar Torgersen
Arr. Komitè:
Bjørn Andersen
Distr.komitè:
Ronny Maasø
Red.komitè:
Eilif Holen		
Valgkomitè:
Ronny Sten Olsen
Frivillighetssentralen			
Frivillighetssentralen Odd Gram		
Velhuset:				
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Adresse		

Bergtunvn. 1B
Myrbakkveien 1B
Torbjørnsvei 2 A
Brolandsveien 5
Høybråtenvn. 72 H
Høybråtenvn. 87 D
Høybråtenvn 92
K.Andersensvei 74 A
Bjørnheimvn 8 D
Linjevn 66.
Solbakken alle’ 9 A
Kleiva 11 B
Myrbakkveien 1B
Fredheimvn. 6
Myrdalvn 3
Linjebakken 4
Kleiva 2 A		
Linjebakken 4

Postnr.		

Tlf. privat

Mobil/jobb

kr 400.kr 1 000.kr 2 000.kr 3 000.kr 2 300.kr 3 500.-

E-post

1087 Oslo		
22 21 20 28
90 17 21 47
villy.kolstad@osloglass.no
1088 Oslo		
22 21 71 80
46 40 12 05
ron-maas@online.no
1086 Oslo		
22 21 17 33
91 69 33 76
inger.lise.skog@bilia.no
0980 Oslo		
22 10 24 12
22 90 11 34
liv@hans-becker.no
1086 Oslo		
22 21 60 31
91 85 03 48
lise.rastad@hotmail.com
1088 Oslo		
22 21 08 76
99 40 13 14
jhaanaes@frisurf.no
1088 Oslo				
92 61 93 00
1086 Oslo		
22 21 21 01
48 13 55 11
lise@alstedt.com
1086 Oslo		
22 21 09 28
90 10 16 81
sigurd.simonsen@gmail.com
1087 Oslo		
22 21 83 43
92 40 37 23
runeklar@online.no
1086 Oslo		
22 10 46 71
90 05 58 80
ragnarto@online.no
1088 Oslo		
22 21 17 96			
balfand@online.no
1088 Oslo		
22 21 71 80
46 40 12 05
ron-maas@online.no
1087 Oslo		
22 21 15 35
48 07 66 35
eilie@online.no
1087 Oslo		
22 21 15 02 		
rsosten@online.no
1087 Oslo		
22 21 79 67
frivillig@hoybratenvelforening no		
1088 Oslo		
22 21 15 41
frivillig@hoybratenvelforening.no
1087 Oslo		
22 10 90 51
velhuset@hoybratenvelforening.no

Høybråten Sangforening ønsker nye
Høybråten Parken
medlemmer Parken vår renoveres
og oppgraderes som
for 2008 er ikke like del av Groruddalen
omfattende, men koret pakka.
skal bl.a. delta på
Koriaden i Vestfold, Over kr 300 000.- innærmere
bestemt
i
Åsgårdstrand, lørdag 31. vesteres.
mai.

Styret arbeider også med
planer for en utenlandstur.
Ett av de baltiske land er
Høybråten Sangforening
et aktuelt reisemål. Ved
jubileumskonsertene
Hver mandag kl. 19.00 har
i 2007 hadde koret et
Høybråten Sangforening øvelse repertoar på 11 sanger som var godt innøvd.
Nå i 2008 skal vi fornye repertoaret med flere
på Vardeheim.
nye sanger, samtidig som vi holder vedlike
de gamle. Her er det god anledning for nye
Noen ganger har også de enkelte stemmegrupper
sangere å starte. Ingen forventer at du skal
– tenorer og basser – egne øvelser en time før.
kunne alt med en gang, men gjennom øvelser
Er du glad i å synge, er du velkommen til å møte
i koret og stemmegruppen vil du gradvis
opp på Vardeheim for å delta – eventuelt bare
komme inn i sangene og din stemme.
høre på i første omgang. Det er ingen formell
og vanskelig opptaksprøve. I samarbeid med
Ta kontakt med formann Ingebrigt Jakobsen
dirigenten finner du ut hvilken stemmegruppe
– telefon 41 47 90 66, nestformann Finn H.
du skal tilhøre. De andre sangerne i din gruppe
Andreassen – telefon 41 40 96 19 eller sekretær
hjelper deg til å komme i gang.
Olaf Stene – telefon 90 91 24 77, hvis du
ønsker å begynne i Høybråten Sangforening,
Høybråten Sangforening ble stiftet i 1922,
eller møt opp på Vardeheim en mandag kveld.
og feiret i fjor sitt 85-årsjubileum med egen
jubileumskonsert i Grorud kirke 11. november
og en meget vellykket jubileumstur til Polen Olaf Stene
med konsert i kirken i Walcz. Programmet

Som en del av Groruddalpakka
har Velforeningen fått kr 300 000.av bydelen for oppgradering og
vedlikehold av Parken.
Resultatet er at vi har styrket vår
strømforsyning da belastningen
måtte oppgraderes på grunn av
anleggskrav og juletrebelysning.
I tillegg er det asfaltert gangsti
til kjelleren og ned mot krysset
Myrbakkveien / Høybråtenveien.
Flere benker er satt opp og
lekestativer
med
sandkasser
oppgradert.
En stor fin grill er også på plass.
Tak- og scenevegger er reparert og
malt m.m.
Det er også anskaffet en ny flott
gressklipper.
-eh-

Gamle Høybråten Skole blir som ny.
Gamle Høybråten skole åpner på ny for elever 5 /6.
mai 2008. Da er alt det innvendige ferdig. Utenomhusarbeidene som står igjen
skal være ferdig innen 15.
august.

Lyse og åpne rom.

SFO representanter Anne Lise Olsen, Nathalie
Marheim, og Miriam Dolmen og
Rektor Jan Bråten.

Da vil alle brakker være fjernet. Vel Nytt var
med på en omvisning 27. mars sammen med
SFO representanter Anne Lise Olsen, Nathalie
Marheim, Miriam Dolmen og rektor Jan Bråten.
Her var det ikke lett å kjenne seg igjen.
Alt
er
forandret.
Bare
ytterveggene er som før, men med nye vinduer.
For de som ikke er klar over det består den
gamle skolen av to byggetrinn, 1922 fløyen
som ligger øverst mot hovedinngangen og 1931
fløyen mot Fredheimvn. Det er helt fantastisk og
umulig å beskrive med henvisning til slik det var.
Kjelleren, d.v.s. Gymsalen, krypkjelleren, badet, toalettene og fyrrommet er borte. Nå er
dette blitt ett stort rom hvor det skal være bibli-

otek og leserom. Under den ”nye” delen (1931
fløyen) blir det nå museum, og keramikk.
I 1.etg. (1922 fløyen) blir det base for trinn 5
med muligheten til adskilte grupperom (foldevegger) m.m. I 1931 fløyen blir det plass til sløyd
I 2.etg. (1922 fløyen) blir det base for
trinn 6 med muligheten til adskilte grupperom (foldevegger) m.m. I 1931 fløyen blir det heimkunnskap og spiserom.
I 3.etg. (1922 fløyen) blir det base for trinn 7 med muligheten til adskilte
grupperom
(foldevegger)
m.m.
Vi må få lov å gratulere.
-eh-

Miriam Dolmen beundrer
det nye kjøkkenet.
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Fra Høybråten Skole 17. mai 1952

Fra v. : Kjell Kristoffersen,Otto Mååsø, Vidar Cederkvist, Jarle Jacobsen, Trond Varang, Vidar Davidsen, Jan Kluge, Thore Palving,
Erik Solberg, Bjarne Løken, Bjørn Cederkvist, Roger Kristiansen.

Kjell Kristoffersen- En høvding er 90 år.

31 mars 2008 ble en av Høybråtens store høvdinger og ikoner 90 år.
Kjell Kristoffersen, sønn av Olav Kristoffersen som fant
og skapte Liabakken, har for Høybråten vært et ikon innen
idretten. Kjell var tidlig med i motstandsbevegelsen under
krigen og allerede i 1942 måtte han flykte til Sverige, etter å ha
blitt angitt.
Etter krigen tok han tak i å holde orden på Høybråtens ungdom.
Gratis ledet han turninga på kveldstid flere kvelder i uka, år

”Høylof”

Komiteen for Skilting av hus på
Høybråten.
Rolf Torbo, Arild Rognlien, & Eilif Holen

Bevisstheten om vår lokalhistorie er stigende.
Ikke minst har «Akers Avis» og Høybråten
Velforenings «Vel-nytt» bidratt til dette,
sammen med boken «Herrer i eget hus» om
Karl Andersen og nybyggerne på Høybråten.
Boken kan du nå bestille på dette nettstedet.
Høybråten Lokalhistoriske Forum
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etter år. Sammen med Sigurd Ruud og Alf Steen holdt han
ungdommen (gutta) unna verre ting. Fredagskvelden var det
turninga for alle penga. Flere alderspartier møtte opp. Her
skulle det læres å stupe kråke, ta nakkespretten, slå stiften, lære
balanse i bommen, lære svingstang eller å turne i ringene.
Alt var mulig bare en var ivrig nok- Takk Kjell for en herlig
ungdom.
-eh-

(HØYLOF) har et prosjekt gående som
går under betegnelsen «skiltprosjektet».
Bakgrunnen er følgende: Mange av
eiendommene på Høybråten har egne
navn som til dels stammer fra tiden før
veiadressene ble vanlige. Mange av dagens
veinavn er opprinnelige eiendomsnavn:
Fredheimveien er oppkalt etter Karl
Andersens eiendom, Bergtunveien etter
Johan Rognliens eiendom, Granliveien etter
eiendommen Granli, Vardeheimveien etter
Vardeheim, Bekkevollveien etter Fuglestads
eiendom osv. Vi ønsker å ta vare på disse
gamle husnavnene og synliggjøre dem, også
de som vi ikke finner igjen i vei navnene. Det
er ikke bare de eldste eiendommene som har
slike navn. Dette kan du finne ut ved å se på
eiendomsskjøtet ditt eller ved å kontakte planog bygningsetaten i Oslo.
Høybråtenfolk er kjent for sin turglede,
og vi tror at rusleturene skal bli ennå mer
interessante når vakre, ovale blå emaljeskilt

pryder husveggene med opplysninger om
eiendommens navn og byggeår. Vi vil
naturligvis ikke ekskludere de som ikke har
en eiendom med eget eiendomsnavn heller.
Man kan søke Plan- og bygningsetaten om å
få tildelt et slikt eiendomsnavn.
Skiltene blir håndlaget i Polen av den samme
leverandøren som lager de vakre skiltene som
pryder Oslos historiske bygninger for Oslo
Bys Vel. Skiltene på Høybråten vil ha den
samme kvaliteten som disse men vil ha en litt
annen utforming. Prisen på skiltene vil, under
forutsetning av en viss respons, være kr 500,per skilt inkl. mva.
HØYLOF tar sikte på å bruke våren/
forsommeren til å ta opp bestillinger slik at
skiltene er klare for montering umiddelbart
etter sommerferien i år.
Bestilling ring Rolf 22 21 12 75
eller
rolf.ppk@broadpark.no
-rt-

En gammel Bråtagutt ser tilbake.
Historier og minner fra en oppvekst på Høybråten
etter krigen og i begynnelsen 1950 årene.

av Per Steen
Blåveisstedet Karihaugen.
Stien fra Granlivn. gikk over svaberga på det
vi den gang kalte Nyhogget. Seinere betegnet
som Karihaugen . Videre på veg til Ellingsrud
gikk stien ned og over et lite våtområde /
bekkesikle , litt opp gjennom stor granskog ,
gjennom et sikk ,sakk le som bare folk kunne
forsere. Etter rundt 150 – 200 m. traff vi på
stien fra Folkvangvn. / Solbakken alle` som
kom inn fra høyre, og akkurat på andre siden
av dette stikrysset var det et nydelig blåveissted
som hette Karihaugen.

Krokodiller

Det er vel å ta i noe hardt å påstå at det finnes
krokodiller i Ellingsrudelva, men det er noe
som ligner , nemlig gjedde. Med det trynet
kan det se ut som om den er nær beslektet.
Glupsk er den også der den står godt kamuflert
i bakhold i sivet og venter på et offer.
De fleste i ”vår” del av elva var sjelden noe
mer enn 1- 2 kg.s`størrelse og noe rundt 50
cm. lange.
Selv fikk jeg aldri noe sving på gjeddefangsten,
men enkelte av de større gutta utviklet seg til
reine spesialistene på å snarefange den. Det
var også de som fanget den på åte i saks. Vet
også at det var tradisjon å ta den med lyster i
gangstida om våren i Østensjøvannet , foruten
vanlig fiske med sluk og wobler.
De virkelig store gjeddene måtte vi til
Langvannet for å finne. De fantes visstnok
også i Vesletjernet.
En gang vi hadde vært på Langgrunna og
badet ,ble jeg liggende på nederste avsats på
stupebrettet og studere småfisken etter minst 1
times herjinger i vannet.
Plutselig føyk all småfisken vekk i alle
retninger.
Der kom den gulflekkede ” krokodilla
”glidende like under stupebrettet.
Jeg ble skikkelig sjokkert over størrelsen på
monsteret og sverger på at utysket i et hvert
fall var like langt som meg og jeg var den gang
en ganske lang 10 åring.
Med smågjeddenes velutvikla kjeftament
i friskt minne , fant jeg ut at jeg aldri mer
ville svømme blant de stygge beistene i
Langvannet.
Jeg vil tro at denne var rundt 1,5 m. lang og
høyst sannsynlig i drygen 20 , kanskje 25
kg. tung. Er selv helt overbevist at ei slik
kjempegjedde var i stand til å ta en unge for
eksempel.
Aldri har jeg badet mer i Langvannet.

Godterier for første gang

Det var i 1945 da de allierte soldatene forlot
landet etter å ha hjulpet oss med å jaga ut
tyskerne. Det måtte være i juni ,juli mnd. i
krysset Granliveien – Strømsveien . Det gikk
kolonne på kolonne med lastebiler fulle av
soldater i seiersrus. Da de så oss unga , strødde
de all verdens slags godterier vi aldri tidligere
hadde sett , på asfalten. Den eneste sorten
jeg husker helt konkret var Wrigleys gule
platetyggegummi.
At ingen ble påkjørt var jo bare et under slik
vi lå på asfalten og sloss om godsakene. Det
var stor kamp. Blant annet kan jeg huske at en
av oss , det kan være det samme hvem ,var så
grådig at det han ikke fikk klora til seg i første
omgang , spytta han på så ingen andre skulle
få tak i det. Jeg har nå i ettertid minnet ham på
episoden , men det virket som om han hadde
fortrengt hendelsen.

” Å mannen satte seg på purka
og rei!”

På Vethegården hadde jeg allerede fått lære
om livets gang , men det var allikevel svært
så tungt når våre to kjælegriser måtte til pers
utpå høstparten.
Det var den svenske bygdaslakteren som
bodde like borte i Solbakken alle` som hadde
tatt på seg den jobben .
En gang gikk det ikke helt etter programmet.
Hvorvidt det var Juster eller Guri som trøblet,
kommer jeg ikke på, men den trivelige
kosegrisen forandret plutselig personlighet
og ville ikke ut av grisehuset. Den var direkte
tverr. Skulle nesten tro at den lukta lunta. Det
var kanskje akkurat det den gjorde. Grisen
er ganske intelligent og har en fenomenal
luktesans, faktisk bedre enn hundens , så det
kan jo hende den luktet blod av slakteren.
Nøffe var stor og sterk og hyla og skreik og bar
seg noe aldeles forferdelig , og på tross av en
velplassert trynetom lot den seg ikke rikke ut.
Da var det et lyst hode som kom på at vi
jo har en nabo som har vokst opp på gård i
Frankrike. Franskmannen som kom hit som
alliert soldat,var en liten lett og utrolig sprek
mann som bodde rett oppe i veien. Vil anta at
han ikke var mer enn halvparten så tung som
grisen.
En eller annen for dit med beskjed og ikke
lenge etter var franskmannen på plass . På
ett eller annet vis kom grisen ut av grisehuset
som ei kule. Jeg antar franskmannen hadde et
triks for den jobben. Hvorvidt han brukte en
”grisejager” vites ikke
I et hvert fall kom grisen ut i en viss fart, helt

Per Steen er født og oppvokst på
Høybråten hvoe han bodde flere steder i sin oppvekst. Idag er
han flyttet til Bjong i Nord Trøndelag hvor han sitter å mimrer tilbake til sin flotte ungdom.
Dette er del II av en 27 sider epistel
han har sendt meg for å ta med i vår
velavis.
Det er flott at noen tar seg bryet ved å mimre tilbake til den
tid da Høybråten var ei bygd.
uten styring, med fanskmannen hengende
etter med et grepa tak i trynetommen bar det
gjennom den trange døra.
Etter et par runder på gårdsplassen, kasta
han seg opp på grisen. og med et godt tak i
trynetommen bar det i stor fart gjennom gjerdet
til naboen. Der vinklet den , antakelig helt uten
hjelp av rytteren, 90 grader og for i en utrolig
hastiget med rytteren litt av, men stort sett på
plass, i nordli retning mot naboen. Vel oppe på
det høyeste berget der , la ekvipasjen inn en ny
90 grader, og kom deretter meget fort direkte
på oss som sto igjen bare å måpte men her fikk
både far og slakteren tak i trynetommen og da
måtte den til pers.
En fantastisk prestasjon, ikke minst av rytteren,
men også av grisen. Den kjempet godt men
røyk på et nederlag på grunn av begrenset
kondis. Makan har jeg aldri sett.
Ørret
Denne edelfisken fantes ikke i Ellingsrudelva,
men jeg må fortelle at noen av Stovner- og
Haugenstugutta utviklet seg til de reineste
spesialister til å ta den sky fisken med bare
henda. En fenomenal prestasjon , spør du meg.
Jeg prøvde en gang uten å lykkes.
Høyst sannsynlig med utspring i jeger og
fiskerforeningens settefiskdam øverst oppe
i Tangerudbekken ,nære Liabakken
ble
det en helt kurant ørretstamme i foruten
Tangerudbekken også i Fossumbekken og
Vallerudbekken. Ikke sjelden kom de hjem
med noen fine feitinger på rundt 2 kg.
Stovnergutten Erik ”Rulle” Rylander , som nå
bor på Dokka, fortalte meg om teknikken.
- Når de ble borte under en stein , gikk vi sakte
innpå og holdt den ene handa foran og den
andre handa bak, og førte dem sakte på likt inn
mot fisken til vi fikk kontakt , og tok så et godt
tak i gjellene for ikke å miste den.
I mine ører høres dette ut som en skikkelig
Munchausenhistorie og jeg vet at Erik er en
god historieforteller, men jeg har fått dette
bekreftet av såpass mange at jeg må tro det
utrolige.
-ps-
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Man kan ikke bygge som man vil
lenger på Høybråten
Ny reguleringsplan for småhusområder Oslo ytre by.

Vel-Nytt i samtale med foreningens miljørepresentant Morten Nichols.
Høybråten og Gamle
Stovner tilhører Oslos
småhusområder.
Oslo kommune har
utarbeidet en egen
reguleringsplan for
Morten Nichols
slike områder som ble
vedtatt i juni 2007. (Veileder – Reguleringsplan
for småhusområder i Oslo ytre by – S-4220)
På Høybråten og Gamle Stovner er det boliger fra 1920-1930 tallet og
boliger fra 2007. Både størrelse og form har endret seg med tiden, bl.a.
avhengig av krav til levestandard og økonomiske forhold. Stedvis har
dette resultert i en noe tilfeldig og lite tilpasset byggestil eller utnyttelse
av tomtene. Den nye småhusplanen har til hensikt å legge til rette for
en mer harmonisert utvikling med småhuskarakter, og på den måten
bevare det særpreg som gjelder for de enkelte delene av byen. Med
unntak av de som eventuelt ønsker en høy utnyttelse av eiendommen,
så er småhusplanen godt mottatt av de fleste som bor i disse områdene.
Godt å kjenne regelverket
Høybråten Velforening har engasjert seg i mange byggesaker, og
arbeidet har ført til at prosjekt med for høye hus, utforming som ikke har
passet inn i miljøet eller at det er bygget for tett på eksisterende tomt,
er blitt stoppet eller endret til det bedre. Miljøkomiteen i velforeningen
setter pris på å bli orientert av naboer når de får nabovarsel vedrørende
et nytt byggeprosjekt. På denne måten kan miljøkomiteen også få gitt
råd i den den konkrete saken, eventuelt også gitt en egen uttalelse til
bygningsmyndigheten. Generelt anbefales at dere som naboer setter

Braaten Byggfornyelse as.
Det er jo spennende
å se at Høybråten har
fått en sårt etterlengtet
kompetanse i sitt
nærmiljø.
Pål Bråten er fra
Høybråten og
med sitt bygg og
tømmermesterbrev har han
Daglig leder Pål Braaten utenfor sitt kontor i sammen med 6
Høybråtenvn.79
andre, alle med
fagbrev, gitt oss en lenge etterlengtet fagkompetanse. Braatens
Byggfornyelse a.s. har sitt kontor i Høybråtenveien 79 under
KIWI én.
Disse unge guttene har allerede hatt mange oppdrag i nærmiljø
og tydeligvis utfører arbeid til kundens tilfredsstillelse.
”Bråtens Byggfornyelse” dukker opp flere steder rundt oss.
Daglig leder Pål Bråten informerer om at de påtar seg alle slags
oppdrag da de har et nært samarbeid med annen fagkompetanse.
Vi kan bare ønske firma lykke til videre.
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dere inn i det regelverket som
gjelder. Et godt utgangspunkt
for å få bedre innsikt i
regelverket er reguleringplanen og den kan være et godt
instrument i fremtidig arbeid.
Veilederen kan lastes ned
fra Oslo kommune sine
hjemmesider. Det er vel de
færreste som vil ha at det
skal komme opp et hus med ti
soverom på nabotomten.
Forøvrig kan man legge
til grunn at dersom nye
byggeplaner ikke er til
sjenanse for deg som nabo, så
er prosjektet trolig i tråd med
intensjonene i småhusplanen.
To biloppstillingsplasser
Det er vel ikke så mange tomter igjen å bygge ut på Høybråten, men noe
er det og da kan det være godt å vite hva som gjelder.
Her er noen punkter som utbygger skal ta hensyn til:
- Huset får ikke ta større plass en 24 prosent av tomten.
- Det skal være minst to oppstillingsplasser for bil. Bygger man
dobbeltgarasje skal det være en plass i tillegg. Det er regler for avstand
mellom hus, tomtegrense og bilvei og huset skal passe sammen med
øvrig bebyggelse i nærheten. Høyde skal ikke overskride to etasjer
(pluss loft) over terreng.
- Og det er en fordel om utbygger husker at det skal være plass til
søppeltønner og postkasser.
-bs-

Kunst og Hobby.

I siste nummer etterlyste vi hvor det var blitt av den gamle altertavlen
i kirken. Jeg ble fortalt av en som var konfirmant i 1952, at vår gamle
sogneprest syntes bilde var usømmlig og ble derved tatt ned. Fra en
annen kilde ble jeg informert at disse huntonittplatene ble brukt som
underlag for blanding av støp og senere kastet. Så mye for Henrik
Sørensens tid på Høybråten.
-eh-
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