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Leder

30

Ved Reidunn Myster Beier
Stovner Bydel
Høybråten-området ble en del av Stovner bydel i 2004, som
følge av Oslo kommunes bydelsreform. I årene etter dette
har bydelsadministrasjonen og våre lokalpolitiske utvalg
lært å sette pris på Høybråten velforening som våkent følger
interne og eksterne prosesser som kan være av betydning
for Høybråten beboere.
Som bydelens saksbehandler på plansaksområdet, har jeg etter hvert lært Høybråten
Velforening nærmere å kjenne. Miljøkomitéens aktive deltakelse i møter og uttalelser
på vegne av Velforeningen, er et viktig tilskudd i den lokalpolitiske og demokratiske
prosessen. Selv om det ikke alltid er sammenfallende synspunkt, oppfatter vi at det er
gjensidig nyttig å kunne dele informasjon selv om vi skal fylle ulike roller.
I vår bydel er det mange ”felles møteplasser.” Stovner bydel ligger på bygrensa og
er nabo til tre bydeler og tre kommuner i Akershus Vi kan ikke glemme at vi deler et
felles bolig- og arbeidsmarked med naboene – og at store utbyggingstiltak generer
økt trafikk. Alle de store innfartsårene fra nord går gjennom bydelen, og Høybråten
er direkte berørt av E 6 og Hovedbanen. I tillegg vil trafikklekkasje i rushtiden kunne
være et lokalt problem.
Vårt bydelsutvalg har i mange år vært opptatt av at det må etableres et regionalt
plansamarbeid. Det er nå utført en del arbeid på overordnet nivå, og vi er kjent med
at til våren/sommeren 2011 vil vi få til høring Regional planstrategi og Regionalt
planprogram.
I denne saken har vi oppfattet at bydelen vil bli gitt mulighet til å uttale seg som bydel
– ikke bare kunne avgi innspill til kommunens uttalelse.
Hva vil dette kunne bety for Groruddalen og Stovner bydel? Det etableres gjennom
regionalt plansamarbeid en arena for politisk, administrativ og allmenn medvirkning og
det settes fokus på viktige overordnede rammebetingelser:
– Løsning for de store spørsmålene
– Påvirkning av prioriteringer i Oslopakke 3, NTP (Nasjonal
transportplan) og annen finansiering
– Tydeliggjøring av sammenheng mellom areal og transport
Arbeidet med Kommuneplan 2013 er i oppstartfasen og skal legge føringer for
perioden fram mot 2030. I planperioden forventes etablert 37 000 nye boliger i
Groruddalen gjennom fortetting. Dette gir spennende fremtidsutsikter - fortetting
hvor? I blokkområder der tomten eies av borettslaget? Ytre by vil miste noe av sitt
landlige preg og bli bymessig utviklet. Et første tegn på ny utvikling var ”Planprogram
for klimaeffektiv byutvikling på Furuset”, som lå ute til offentlig ettersyn i 2010.
Idékonkurranse om byutvikling på Furuset, gav 16 innspill som har vært stilt ut på
Furuset senter. I løpet av mars vil vinnerutkastet bli kåret, og kanskje gi et signal om
en mulig fremtid.
Gamle Stovner og Høybråten er regulert i ”Småhusplanen” og vil neppe være arena
for blokkbebyggelse, slik planen fungerer etter siste endring i 2006 (ennå ikke fattet
vedtak etter ny høring i 2010).
Direktøren for Plan- og bygningsetaten har ytret ønske om å delta i et av bydelens
møter med velforeninger. Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon dersom dette
blir aktuelt.
Neste møte mellom Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg og representanter
for bydelens velforeninger er fastsatt til 5.5.2011 og som vanlig inviterer vi to
representanter for hvert vel.

Trykk: Nr1 Arktrykk
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«Refleksjoner»

Bergtunveien - Høybråtens Paradegate
som vår lokale historiker
Roy Norman kaller det.
Våren 2010 var det en historisk vandring fra
stasjonen til hjørnet «Nilsetoppen”» og videre
til «Olsetoppen» for å avslutte i parken. Da
slo det meg at denne paradegaten som fikk
navnet Bergtunveien.
Hver 17. mai går barnetoget ut fra skolen,
ned Bergtunveien til Fredheimveien og videre
ned Fredheimveien til Linjeveien. Der passerer toget enden på Bergtunveien på sin ferd
videre rundt i bygda vår. Tilslutt kommer det
over «Olsetoppen» tilbake til skolen.
Før 1928 hadde vi ikke veinavn på Høybråten. Men alle parsellene hadde sine egne,
spesielle navn som gjorde at posten kom
frem. Stiene mellom parsellene ble etter hvert
først til kjerreveier, for til slutt å bli en kjørbar
vei. Stiene hadde ikke navn, men det hadde
altså parsellene. Dette har vi prøvd å ta vare
på med de blå skiltene som er festet på enkelte husvegger.
«Bergtun» er navnet på parsell 40 som allerede den 6. desember 1906 ble skylddelt til
Johan Rognlien. Den gang var det bare en sti
som senere ble til kjerrevei og til slutt en kjørbar vei. Veien fikk navnet Bergtunveien .
Det er rart å tenke seg hvorledes denne veien er blitt til. Den går i rett linje mot det som
skulle bli vår stasjon. Parsellene inkluderer
området til midten i veien. Høybråten stasjon,
eller Stig Stasjon som den egentlig skulle
hete, skulle ligge ved enden av Bergtunveien
til venstre for gangbrua over jernbanen, men
på grunn av kluss med kommunen ble lokaliseringen flyttet til der stasjonen nå ligger.
Og en ny vei måtte lages, «Fredheimveien»,
for å komme til stasjonen. Bygging av veiene
var hver enkelt parselleiers ansvar. Veistykket
mellom Nilsetoppen (krysser Bergtunvn./
Fredheimvn.) og Linjeveien, ble kjørbart først
i 1950- årene, og jeg ser for meg Alf Gaarder
og hans eldste sønn Hans meisle seg gjennom fjellrabben ved innkjørselen til tomta. Her
skulle det bli kjørbar vei, for Gaarder hadde
fått seg bil. Men la oss se hvem som slo seg
ned lang denne stubben av en vei.

Bedehuset som det var.
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Av Eilif Holen

Bergtunveien 1, gnr 107- bnr 80, var «Breidablikk». Dette var egentlig to tomter med
samme bruksnummer. Eiere var Haandverkssersjant Ole Arnesen og hans fru Karen.
De hadde to barn, Fredrik og Helga som
senere overtok både hus og tomt. Fredrik
drev en manufakturforretning hvor varene
hang utstilt i vinduene på verandaen. Helga
jobbet som sekretær i telegrafen og kunne
både stenografi og maskinskrivning. Begge
var medlemmer av feil parti under krigen.
Dette brukte Helga til å rapportere holdninger
hos sine medborgere til myndighetene. Det
resulterte i at til og med presten måtte forklare
seg. I dag ligger det tre hus på disse to tomtene hvorav ett tilhører Velforeningens formann,
Villy Kolstad.
Bergtunveien 2, tvers over veien, var hvor
menigheten som slo seg ned . Her ble det
bedehus. Bedehuset sto ferdig i 1926, men
fikk ikke vaktmester før i 1931 da Halvorsen
med familie flyttet inn. Otto Halvorsen var
yngst og hadde 4 søstre. Otto var med på å
stifte KFUM i 1941 og var ellers en bra ungdomsleder. I 1950-årene tok Lindseth over
som vaktmester. Han hadde kone og fire
barn, og de bodde der til en gang i 60-årene.
Parsellen i Bergtunveien 3 heter «Bergtun».
Her bor nå Arild Rognlien som er 3. generasjon etter Johan Rognlien. Arild hadde en
søster som het Kari. Hun var i 1950-årene
stadig med sin far på dugnadsarbeide med å
bygge en ny danseplass på svabergene sør
for Strømsveien. Danseplassen var et tiltak
av flere lokale foreninger på Høybråten, og
til Karis ære ble danseplassen kalt ”Karihaugen”. I 1939/40 årene bodde også Søster
Martha i «Bergtun». Hun var diakon og et
flott menneske. Husker jeg riktig kom hun fra
Fredrikstad.
I Bergtunveien 4 ble det bygget to like hus i
slutten av 30-årene. I nummer 4a flyttet Georg Cederkvist inn. Georg var sønn av Ce-

Bergtun i 1948.
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verin B. Cederkvist som drev bakeri i Kleiva,
og han var selv baker. Tomten ble delt i to, og
nå bor Georgs sønn, Odd sammen med sin
kone Edel i «bakgården». Georgs barnebarn
Pål, har tatt over hovedhuset. Rart å tenke på
at Georg og Mildred som hadde 4 barn, bodde i det huset. I tillegg leide de ut 2. etasje i
mange år til en frk. Bernsberg. Hun var håndarbeidslærer på skolen. Kjelleren ble leid ut til
konduktør Kjell Halvorsen og fru Synnøve. I
hytta bak hovedhuset bodde Rolf Bråten.
I nr 4b bodde fabrikkeier Arnt Hansen. Han
drev med bakerimaskiner et sted i byen.
Han hadde tre døtre, Jorun, Else og Inger. I
2. etasje bodde familien Bråten. De var tre
mennesker. Senere når familien Bråten flyttet
ut leide de ut 2. etasje til Finn Johansen, stifteren av Oslo-Høybråten Lions. For til slutt å
bli en generasjonsbolig. Jorun giftet seg med
Jakob Sørensen og de fikk sønnen Stein
Erling. Jakob og Stein Erling med familie bor
fremdeles i huset. En pussig historie kom
frem da jeg snakket med Jakob. Han fortalte
at han dro til sjøs i første del av 1950-årene
og havnet i New York. Der fikk han jobb
ved det norske sjømannshotellet i Brooklyn.
Jakob var god til å hoppe på ski og var snart
involvert i Norway Ski Club i New York. Han
deltok i flere renn og fikk gode plasseringer.
Herfra ble han sendt rundt i Statene og deltok
i hopprenn i Bear Mountain, Lake Placid,
New Hampshire etc. Han husker han fikk bra
plassering et par ganger i Bear Mountain.
Han ble også inviterte til å delta i hopp ved
Fox River Groove utenfor Chicago, Illinois.
Dette var den eldste hoppbakken i USA som i

sin tid ble bygget av Karl Hovelsen som også
bodde i Bergtunveien i nr. 20, i huset «Nordstjernen» nederst mot linjeveien.
Tvers ovenfor Hansen/Cederkvist i Bergtunveien 5, finner vi parsellene «Varden» og
«Bjerkaas». Begge parseller tilhørte jernbanesmed Albert Hansen. Reidar Varang, sønn
av jernbanesmed Albert Hansen, fikk utskilt
en tomt hvor han satte opp sitt funkishus i
1936 og bodde der med sin kone Marit og
sønnen Trond. I dag er det Trond som bor i
og eier huset.
I Bergtunveien 7b. finner vi i dag Sanitetsforeningens hus «Varden Huset Vårt». Denne
tomten ble egentlig skilt ut for å bygge et
samvirkelag som stod ferdig i 1930. Første
bestyrer var Bjarne Myhre, som solgte sin
butikk i Myhregården for å bli bestyrer på
Samvirkelaget. Dette bygget var stort, med
butikk i 1. etasje og to leiligheter pluss kontorlokaler i 2. etasje. Bjarne Myhre, sammen
med sin kone Konstanse og datter Olaug,
bodde i den ene leiligheten nærmest skolen,
og dr. Holen med sin fru Anna i den andre.
De to rommene i mellom ble kontor og venteværelse for dr. Holen. De ble senere tatt over
av tannlege Svalland da dr. Holen flyttet inn i
eget hus i 1933. Det lå litt lenger nede i veien.
I leiligheten der dr. Holen bodde, flyttet frk.
Kristoffersen inn med sin datter Anne-Lisbeth.
Frk. Kristoffersen var lærerinne på skolen. I
50 og 60 årene var Friberg bestyrer av Samvirkelaget med leilighet for seg og familien i
2. etasje.
Rett overfor Samvirkelaget bodde fru Ness.
Parsellen heter «Kveldsro», og i huset bodde
minst 3 familier . Fru Ness, familien Torendal
og familien Pedersen.
Fru Ness bodde på ett rom og Torendals på
de to resterende rommene i 1. etasje. I 2.
etasje bodde familien Pedersen med barna
Egil, Thore og Else. Thore skiftet senere navn
til Palving, som er drivkraften bak «Høybråtenjoggen» og «Gubbetrimmen». Huset ble
siden kjøpt av snekker Høyden. Han bygde
om hele huset. Etter hans bortgang ble hus
og tomt kjøpt av Nils Granøyen som senere
har modernisert hele huset.
Bergtunveien 9 er skoletomten. Her er det
verdt å huske at det sto en overlærerbolig
mellom samvirklaget og skolen . Her bodde
først overlærer Bjørnstad, så Holtan Hartvig.
Etter dette ble huset vaktmesterkontor og
senere lager I forbindelse med oppussingen
av skolen, ble huset revet.
I toppetasjen på skolen bodde vaktmester
Martin Gulbrandsen. Han var vaktmester
helt i fra 1922 og var en drivkraft for vårt lille
samfunn. Han ga seg rundt 1960, og Fjesme
overtok vaktmesterstillingen og leiligheten i 3.
etasje. Vaktmester Gulbrandsen er det skrevet om tidligere i Vel-Nytt.
Det må likevel nevnes at skolen også hadde
en samfunnsfunksjon. I kjelleren der trappen
i dag går opp langs skolebygget, lå vårt folkebad. Det var ikke vanlig med bad i hus og
hytter, så det offentlige sørget for at det var
mulighet for personlig hygiene. I folkebadet
var det badstue, dusj og to badekar. I luka
satt Kate, datter til vaktmesteren og solgte
billetter, delte ut håndklær og styrte butikken.
Onsdag og fredag kl. 15.00 til 19.00 var det
bad for damene, torsdag og lørdag var det
guttas tur. På lørdagene var stengetiden kl.

17.00. Her møttes gutta og tok lørdagspilsen
og gjerne en liten dram. En av gutta pleide
også å ta med seg en boks med fiskeboller
og to, tre gafler. Man skulle ikke drikke uten
å ha mat til. Det var ikke lovlig, men . . . Noen
ganger var dette så hyggelig at Kate måtte
bruke slangen med kaldt vann for å få ut
gutta etter stengetid.
Gjennom lufteluka lærte mange av gutta
også hvorledes en naken dame så ut. Det
var ofte kø utenfor disse lukene om kvelden.
Noen ganger ble det full slåsskamp hvis noen
oppdaget at mor eller søster var innenfor. Det
var et stort savn da badet ble stengt i slutten
av 70- årene.
På den andre siden av veien, rett overfor porten inn til skolen, lå Heia Landhandleri. Butikken lå i første etasje, med plass til to familier i
2. etasje. I min barndom var det fru Pedersen
som drev butikken. Hun hadde to døtre, Marit
og Anne. Men her bodde også Bjørn Bråten
eller Bjørn på Heia som vi kalte ham. Mellom
huset til Ness og Heia lå det først ei hytte der
huset til Bratlie nå står. Her bodde fotballesset
Ottesen med kone og sønn. De hadde et rom
og kjøkken med soveplass på loftet.
Nærmere Heia lå det et uthus før tomannsboligen kom. Ravneberget og Barslund som
var kolleger bygde sammen. Barslund solgte
senere sin bolig til Olaf Steene, tidligere byråd
og nå direktør i NHO.
Nedenfor Heia lå det først ei hytte hvor det
var skomakerverksted. Siden flyttet det inn
en familie på tre. Nedenfor denne hytta lå
det nok to hytter. Den ene brant ned i 1948,
og den andre ble bolig for datteren til veivokter Berg og mannen Bjørn-Arne Hansen.
Bjørn-Arne Hansen var kunstner og samarbeidet med Henrik Sørensen. Sammen var
de ansvarlige for vår første altertavle i kirken.
Den ble tatt ned i 1952 fordi presten syntes
den var (noe) usømmelig.
Litt bakenfor bodde veivokter Berg med sin
kone . De leide ut 1. etasje til familien Bjørnstad. Veivokter Berg var sjefen for alle veiene
på Høybråten, og han og hans mannskap
stod det stor respekt av. Det er fantastisk å
minnes snøplogen med vinger på siden. Den
ble trukket av åtte hester som pløyde seg
gjennom snøfonnene. Bildet sitter som klistret
på hjernen. Huset til veivokteren ble senere
kjøpt av Barbro og Bjørn Sveen som bodde
der i hele 34 år. Nå bor familien Jon og Trine
Helbostad der.
Funkishuset til dr. Holen sto ferdig i 1933.
Han flyttet sitt kontor inn i det nye huset.

Huset ligger i dag i Fredheimveien, men den
gang det ble bygget, var adressen Bergtunveien. Huset er tegnet av Arkitekt Fûrst og var
noe nytt på Høybråten. Det hadde kontor,
venteværelse, bad, wc og tre soverom i 1.
etasje. I 2. etasje var det kjøkken, spisestue,
storstue og wc. Det var ikke mange hus på
Høybråten som hadde innlagt vann på den
tiden, og de som installerte wc, gjorde det i
kjelleren.
Her vokste Jarle, Nad, Are og undertegnede
opp. Tomten som var på to parseller eller fem
mål, er fremdeles i familiens eie. Hovedhuset
eies nå av Siv og Arne Holen som er 3. generasjon Holen. I haven bor undertegnede i
4b og barn og barnebarn i av broder Nad 4c
og d.
Nilsetoppen (Krysset Bergtunveien/ Fredheimveien)
Der Holmsens Magasin ligger i dag, startet
Harald Nilsen som var vognentreprenør, med
stall og utleie av hester til bygging av hus
og veier. Han samarbeidet med veivokteren
og husbyggerne med frakt av materialer og
masse. Tomten het «Bergvang» og var på en
parsell. Hovedhuset som brant ned i 1930,
sto der lageret ligger i dag. Et nytt hus kom
opp nesten med en gang, og ble plassert der
Holmsens magasin nå ligger. Harald hadde
seks barn: Ragnhild, Henry, Tordis, Harriet,
Harry og Jane. Harry startet butikken «Høybråten Isenkram og Malervarer» i 1935. Harry
giftet seg i 1937 med Edith Løken og de fikk
tre barn, Steinar, Runi og Tor som alle vokste
opp i leiligheten over butikken. Dessverre fikk
Harry tuberkulose og døde allerede i 1947.
Da satt Edith igjen med tre barn og en svigerfar i samme hus. Løsningen ble egen ny bolig
for svigerfar på nedsiden av butikken. Men
noe var galt, for i mai 1948 tok han en brå
avskjed med livet ved å legge noen kilo dynamitt med fenghette i ovnen. Alle fire veggene
fløy minst fem meter gjennom luften i alle
retninger, og alle rutene på skolen ble knust.
Da var det Edith Nilsen, enke med tre barn,
bet tennene sammen, tok handelsskolen og
fikk handelsbrev for å få rett til å drive butikk.
I 1952 giftet hun seg med elektroinstallatør
Tor Holmsen. Sammen skapte de Holmsens
Magasin som fortsatt drives som en familiebedrift av Ediths etterfølgere.
Tvers over veien lå tomten til Ivar Engum.
Han begynte med 11 mål. Det var trekanten
Bergtunveien, Linjeveien, Fredheimveien
hvor det i dag står 10 hus på hver sin tomt.
Ivar Engum arbeidet på telegrafen og var en

Forts. nederst på
neste side

Høybråten
Isenkramforetning.
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Korpsmusikken
på Høybråten

Av Eilif Holen

Høybråten Skoles Musikkorps
fyller 85 år, Tempo Høybråten
Janitsjar fyller 80 år, men
korpsmusikken på Høybråten
har eksistert i 97 år.
Musikk er til glede. Ingen samfunn med
respekt for seg selv kan struktureres uten
musikk. Slik også på Høybråten.
Bare ni år etter at Nybyggerforeningen
ble stiftet i 1905 ble det etablert et hornorkester på Høybråten. Det var ikke store
korpset. Men i 1914 var det «hele» seks
mann som stilte opp med sine instrumenter, og det var store greier. Med to
basuner, to kornetter, et althorn og en
tenor ble det et slags korps. Korpset ble
dannet hele to år før idrettsforeningen ble
etablert. Dette sier noe om viktigheten av
musikk og fellesskapet i et korps under
oppbyggingen og driften av et samfunn.
«Folkekorpset» som jeg velger å
kalle det, var upolitisk. Med basis i
Nybyggerforeningen, sammen med
«Den Dramatiske Klubb», var korpset i
gang for å skaffe blest om og for å skaffe midler til et forsamlingshus, Tomt ble
skaffet og prosessen var i gang. Selv om
Vardeheim, som også var et forsamlingshus, ble innviet så tidlig som i 1916 og
tilhørte «Småbrukarlage», var ikke dette
et «Folkets Hus» for her var det politiske
konflikter.
tusenkunstner med sine erfaringer og verktøy. I verkstedet hans fikk vi gutta lov til å arbeide så sant vi ryddet opp etter oss og la alt
på plass. Mang en munnlader ble fabrikkert
ved hans skrustikke, men det visste ingen
om.
Bergtunveien 10 var også ei stor tomt som
gikk fra Bergtunveien helt ned i bunnen av
dalen. Her var det murt opp en dam, ca. tre
meter dyp . Forløpet til denne dammen har
jeg ikke fått tak i, men størrelsen på tomta
peker mot et småbruk. I dammen svømte
det svaner. Alf Gaarder kjøpte tomta i 1942.
Huset med navn «Alpene» hadde ikke innlagt vann, men hentet vann fra bunnen av
dalen hvor det gikk en hovedledning. Det var
en sommerledning og jeg var med sønnen
Hans i flere år for å åpne eller stenge ledningen. Om vinteren måtte de hente vann fra
vannposten på Nilsetoppen. Dette gikk med
tralle eller «slådden» i 50-liters spann. Det
var nedoverbakke hele veien og vi var med
for å holde igjen for ikke å miste kontrollen
over «slådden». Det hendte vogna veltet i
svingen inn til tomta og da var det bare å fylle
opp spannet på nytt. På tomta var det en
Vel-Nytt Nr. 1 2011
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Folkekorpset på Folkevang.

Folkvang stod ferdig høsten 1922, samme år som første trinn av Høybråten
skole stod ferdig. Unger var det nok av,
så allerede i 1924 kom ideen om at skolen måtte ha sitt eget korps, og i februar
1926 ble det besluttet å kjøpe inn instrumenter. «Folkekorpset» som hadde gjort
sin misjon, ble lagt ned i 1922, og en del
instrumenter var derfor tilgjengelig.
I år er Høybråten skoles musikkorps 85
år!
Det tok fire år før skolen kom i gang med
stall som ble leid ut til Arthur Gulbrandsen og
hesten hans «Svarten». Gulbrandsen bodde
i Kleiva. I huset bodde familien Gaarder med
sine tre gutter. I 2. etasje bodde noen som het
Sønsterbø og i hytta familien Jørgensen.
Tvers over veien i Bergtunveien 11 bygde
Frydenlund med familie hus i 60 årene. Etter
hans bortgang flyttet trekkspilvirtuosen Toralf
Tollefsen inn. Han ble lenge regnet som verdens best trekkspiller og hadde hatt konserter
både i Albert Hall i London og i Carnegie Hall
i New York. Han solgte huset videre til Reidar
Christiansen som flyttet inn med sin familie.
Reidar ble så tidlig som i 1946 tilbudt jobb
som fotballsekretær av «Tippen» Johannesen og arbeidet i fotballforbundet til 1968.
Bergtunveien 13. Her lå det en dam før Nordheim bygde huset sitt der. Vi kalte dammen
for «Rompetrolldammen». Her var det både
frosk og salamander. Et spennende sted for
gutter, men så kom Arve Nordheim med familie og satte opp sitt hus. «Rompetrolldammen» ble kjellerstue og alle de flotte dyrene
ble borte. Arve var mannen som bygget opp
VPS-sentralen, en sentral de fleste av oss

sitt skolekorps. Sin første øvelsesdag
var 17. februar 1926 som også står som
stiftelsesdagen. Navnet ble «Høibråten
Skoles Guttemusikkorps». Korpsets leder
var vaktmester Martin Gulbrandsen som
med hjelp av foreldrene holdt orden på
korpset.
Korpset besto av 24 gutter og dirigent var
R. Nilson. I 1928 overtok Lundgård dirigentposten. Siden ble det flere dirigenter,
og fra 1933 var det dirigent Jakob Heier
som tok taktstokken noe som han beholdt
helt fram til krigens slutt.
har kommet i befatning med én eller annen
gang i livet. Nå har huset nye eiere, Bjørn og
Kristin Wiger med familie, som aldri har hørt
om «Rompetroll- dammen».
Bergtunveien 20, «Nordstjernen». Her bodde Karl Hovelsen etter at han kom hjem fra
USA i 1921. Karl Hovelsen var en eminent
skikunstner som vant Holmenkollmedaljen på
50 km i Holmenkollen både i 1902 og i 1903.
Han satte ny rekord på 50 km, tok Kongepokalen i kombinert og ble beæret med den
største utmerkelsen: Holmenkoll-medaljen.
1903 ble også det store gjennombruddet for
Holmenkollens vinterleker og Foreningen til
ski-idrettens fremme. Dette var året skisportens Norge ble satt på verdenskartet. Så
reiste Hovelsen til Chicago i USA. Her ble
han oppdaget av «Verdens største sirkus»
og i to år hoppet han på ski over elefanter og
tjente nær $200.- i uka. I Chicago bygde han
en hoppbakke i Fox River Groove. Den er
fremdeles i full virksomhet. Og som før nevnt,
hoppet Jakob Sørensen som bor i Bergtunveien 4b, i denne bakken. Pussig at de begge bodde i Bergtunveien på Høybråten, men
ikke visste om hverandre.

Etter hvert som gutta ble eldre og ferdig
med folkeskolen, melde behovet seg
for et større og bedre korps. 5. september 1933, under navnet «Høybråten
Ungdomskorps», ble nok et korps etablert. Da møtte 11 guttemusikanter opp
på den første øvelsen. Korpset var i
godt gjenge helt til krigen begynte. Det
var også spilling under krigen, men på
okkupantenes betingelser. Ved freden
i 1945 var korpset igjen samlet, så da
fangene kom hjem fra Tyskland 28. mai,
stod korpset på stasjonen og tok i mot
dem. I 1946 tok de navnet «Høybråten
Musikkorps». Det var lite med oppdrag og
svak rekruttering og økonomien deretter,
så av økonomiske og praktiske grunner
allerede høsten 1946 slo de seg sammen
med «Lørenskog Ungdomskorps» .
«Høybråten og Lørenskog Musikkorps «
var en realitet. Alle var interessert i å
skape et nytt og større korps. Tor
Holmsen ble første formann i det
utvidede korpset. Det første han gjorde
var å avslutte kontrakten med Jakob
Heier.
Første dirigent var Gunnar Bråten, og
øvelsene foregikk i det gamle huset
«Framtida» på Lørenskog. Senere ble
øvingslokalet byttet til Vardeheim på
Høybråten, og da tok Rolf Letting over
som dirigent. Vardeheim var øvingslokalet til langt ut på 60-tallet.
På årsmøtet i 1971 ble det på nytt
besluttet å endre navn, denne gang til
«Høybråten Ungdomskorps». Senere tok
korpset navnet «Høybråten Janitsjar»,
som det hadde inntil sammenslåingen
med «Tempo Janitsjar» i februar 1989.

Da ble navnet «Tempo Høybråten
Janitsjar».
Rolf Letting var dirigent frem til midten
av 1950-årene. Av dirigenter må også
nevnes Kjell Hagen, Bjarne Lian, Kjell
Eriksen og Scott Hansen.
«Tempo Høybråten Janitsjar» ble et av de
største amatørkorpsene i Oslo. Korpset
har alltid vært godt synlig i bygatene
både 1. og 17. mai og deres dirigent var
Tormod K. Iversen som fortsatte frem til
1994.

«Tempo Janitsjar» er 80 år

«Tempo Janitsjar» ble stiftet 13. februar
1931. Gjennom Leiv Flisnes. som
dirigerte «Tempo» i tre perioder, kom
korpset i kontakt med musikkmiljøet i den
nordtyske byen Bad Bramstedt. Korpset
besøkte byen første gang i 1974 og har
siden den gang deltatt på alle de internasjonale musikkfestivalene i denne
byen sammen med rundt 2000 musikanter fra et titalls land. I 2003 deltok
korpset på denne festivalen for 12.
gang. Musikkfestivale er en av «Tempo
Høybråten Janitsjar»s tradisjoner.
En annen fast tradisjon for korpset er å
spille på park-kvelden i juni. Den arrangerer Høybråten Velforening hvert
år, og korpset blir invitert.
Korpset spiller også ved minnebautaen
ved Høybråten kirke om morgenen 17.
mai. Korpset rekker bare å spille i togets
første etappe ut fra Høybråten skole, før
musikantene setter seg i buss med retning Oslo sentrum og barnetoget der. Å
spille to ganger i barnetoget på nasjonaldagen i Oslo sentrum gjør at korpset må

Høybråten Ungdomskorps i
30-årene.

17.-maikorpset.

gå første runde ganske tidlig. Dette er en
tradisjon som «Tempo» har hatt i mange
år.
I dagens «Tempo Høybråten Janitsjar»
er det ikke så mange igjen av
0«de gamle» fra «Høybråten Janitsjar.»
Rekrutteringen av musikanter, med
tilknytning til Høybråten har heller ikke
vært så stor de siste årene. Likevel håper
korpset stadig på nye medlemmer
som vi vet finnes på Høybråten. Og med
nye medlemmer skapes også nye
tradisjoner.
Den 27. mars feiret «Tempo Høybråten
Janitsjar» 80 års jubileum på Rommen
scene. Nå heter dirigenten Anne Mette
Johannesen

17. Mai korpset

Fordi «Tempo Høybråten Janitsjar»
brøt ut av toget for å nå sine andre engasjementer, ble selve 17. maitoget på
Høybråten svekket musikkmessig. På
initiativ av Frank Rylander og Tor Nilsen
kom forslag om å danne et 17.-maikorps
våren 1994. Korpset skulle bare øve
hver mandag etter påske frem til 17. mai.
Deretter skulle korpset oppløses, for å bli
etablert på nytt neste år.
I dag, etter 16 år, har vi fremdeles et
17.-maikorps og det har vært så mange som 35 menn og kvinner tilstede.
Spillelisten består av seks til åtte marsjer
som gjentas år etter år. Det viser seg at
om en først har lært sin stemme, kan en
den utenat etter to, tre år. Det gjør det
lettere å holde takten.
Ja, musikk er til for å glede, og de av oss
som spiller, vet likesom ikke hva vi skal
gjøre på 17. mai uten vårt instrument.

Guttemusikkens første uniform.
Odd og Torbjørn Svorpmo poserer.

Tempo Høybråten Janitsjar I Høybråten-parken.
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Saabene i Linjeveien
Av Lars Bergersen

I Linjeveien bor det en fyr
som stadig bytter biler,
men det virker som om det
også til enhver tid finnes
minst en eller to gamle
Saaber der.
Denne fyren er altså meg, Lars Bergersen, 41 år, gift med Lena og far til
Serine 8, Aksel 6, Emil 6 og Tomine 6.
Men hvorfor alle disse gamle Saabene
da? Gamle biler, fullstendig blottet for
komfort, lite miljøvennlige, sære og
rare biler med spesiell lyd og frihjul –
og der er vi vel ved noe av kjernen ved
fasinasjonen for akkurat gammel Saab.
Denne lille, svenske bilen fra den lille
fabrikken med de mange innovasjonene er fulle av egenart og karakter.
Bilene er lette, svært solide og stive i
karosseriet, enkle tekniske løsninger,
de er enkle og trimme/modifisere og
de har til dels svært gode kjøreegenskaper.
Saab har en lang og fremgangsrik
rallyhistorikk, det begynte så smått på
50-tallet med den tosylindrede 25 hk
sterke Saab 92, for det fortsatte med
Saab 93 fra midten av 50-tallet, til det
tok av med Saab 96 fra 1960. Mange
førere hadde stor suksess med Saab
i rally, men størst av dem alle var vel
Erik Carlsson «på taket». Rallysportens første verdensstjerne. Utallige
seire og topplasseringer i rallyløp i
hele verden gav Saab mye god publisitet. Dette med en bil med en tresylindret totaktsmotor på 841ccm!!! (0,84 l)
og ca 70 hk. Standardversjon av Saab
96 i 1963 hadde 38 hk. Det påkostede
råskinnet Saab Sport hadde 52 hk.
Veteranbilhobbyen består for min del
av mye mer enn å mekke i garasjen,
vaske og polere bil for å kjøre en liten
runde med den på 17. mai før den
igjen blir parkert frem til neste 17.mai.
GammalSaabens Venner er klubben å

Lena , Aksel 6, Serine 8 ,Emil 6 og Tomine 6.
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være medlem i når man har interesse
for gammel Saab. Gammalsaabens
Venner er en klubb som er preget av
fred og fordragelighet, men på ett felt
blir vi liksom aldri helt enige: Hva er en
Gammalsaab? Når klubben ble stiftet i
1977 var det kun snakk om totaktere.
Helst slike med kort front (før 1965) og
liten bakrute. Til nød de med stor bakrute også, men alle totaktere ble tatt
i mot. Etter hvert ble det Saab med frihjul, det vil si alle 96, 95 (V4 motor ble
med andre ord akseptert) og Sonett.
Med på dette lasset fulgte noe annet,
nemlig de første Saab 99. For tiden er
det Saab eldre enn 20 år . . .
Klubben har webside (www.gsv.no) ,
medlemsblad med 4 årlige utgivelser,
delelager og salg av deler til medlemmene, og klubben arrangerer flere treff
i året. Det er mange lokalforeninger
rundt om i landet og det foregår mye
samarbeid og felles aktiviteter med
Saab-klubber over hele verden. Det
hersker en uhøytydelig og trivelig
stemning i miljøet. I Oslo har vi en
lokalforening som treffes ca. én gang
pr. mnd. høst, vinter og vår. En trivelig
gjeng som har mye moro sammen. Vi
drar på turer, møtes til en kaffekopp,
leier inn foredragsholdere, har pubtreff,
julebord og nyttårspils. Jeg benytter
stadig tog når det er treff i bilklubben.
Pinsen er tid for landstreff et eller annet sted i landet. I år skal det være i
Haugesund. Vi har deltatt på landstreff
fra Fredrikstad til Lofoten. Man er jo
ikke redd for å kjøre litt når man har
Saab. Koselige opplevelser for store
og små. Hver sommer arrangeres det
også internasjonalt treff ett eller annet
sted i Europa. Denne sommeren skal
dette være i Finland. I de senere årene
har det vært arrangert i Nederland,
Estland og Sveits. Vi har ikke tatt turen
til noen av disse internasjonale treffene, men det er vanligvis en delegasjon
på 10-20 norske biler som er med.

Hver vinter arrangeres det vintertreff
på Dagali. Da blir telt og familie igjen
hjemme, og far drar på guttetur.
Hovedattraksjonen på vintertreffet er
en dag med kjøring på isbane. Undertegnede tilbringer mange kvelder i garasjen de siste ukene før vintertreffet
på Dagali. Det byttes forgasser, monteres elektronisk tenning, ny kamaksel
eller annet som kan øke motoreffekten
noe i forhold til tidligere år. Før avreise pakkes bilen full med varme klær,
verktøy, jekk og hjulvinne samt isdekk ,
med så mange og lange pigger at selv
ikke trippel piggdekkavgift ville være
tilstrekkelig for å prøve en aldri så liten
prøvetur med slike dekk i noen Oslogate. Dette er dekk beregnet for rally
vinterstid på hard snø og is. Banen vi
leier er måkt på en innsjø langt fra folk.
Traseen er forskjellig hvert år og vanligvis tre–fire km lang. Mange svinger
begrenser faktisk oppnådd hastighet,
men fartsfølelsen er i høy grad tilstedeværende. Dette er kjempemoro, og
på de syv–åtte årene jeg har deltatt
har det ikke vært uhell som har medført skader på hverken folk eller biler.
Det er ikke alle deler og tilbehør til disse gamle bilene man bare kan bestille
i nærmeste bilrekvisita-butikk. Noe
finner man hos bilrekvisita-kjedene
og noe får man tak i gjennom klubben
eller en av de etter hvert flere firmaene
som spesialiserer seg på deler til gam-

Og her er sjefen sjøl, Lars Bergersen, i sitt rette miljø.

le biler, men i blant kan det være vanskelig å finne den rette delen. Internett
og dets tilgang til et globalt marked er
til stor hjelp. Jeg har fått tak i vanskelige deler fra Sverige, Tyskland, Italia,
California, New Mexico og Danmark.
En gang tapte jeg en auksjon på Ebay,
det var en danske som solgte tre sprell
nye komplette baklykter til 1964 Saab
95, en slik jeg har. En amerikaner vant
auksjonen med et høyere bud enn mitt
rett før auksjonen ble avsluttet. Ja,
ja tenkte jeg, om to tre år dukker det
kanskje opp en ny mulighet til å finne
komplette nye baklamper. Etter et par
dager fikk jeg en mail fra amerikaneren som vant auksjonen. Han trengte
egentlig bare to av lampehusene, det
siste lampehuset og alle lampeglassene kunne jeg få kjøpe av ham. Problemet var bare at han ikke ville ha
penger som betaling. Han ønsket seg
baklampe glass til sin bil, som var en
1966-modell. Baklampene til denne
bilen er like som på min, men glassene
er litt annerledes, men ikke noe lettere
å få tak i. Jeg forhørte meg rundt blant
mine Saab-kompiser, og jammen var
det ikke en svenske som visste om en
finne som hadde slike glass. Da ble
det handel! Jeg sendte penger til Finland for baklysglass som ble sendt til
USA som betaling for tre baklysglass
og ett lampehus som kom til meg fra

Hva skjer med parken?

Parken som ligger på hjørnet av
Høybråtenveien og Bikuben har i mange
år vært brukt som barnepark. Etter at
den nå har stått ubrukt i lengre tid, er
velforeningen spent på hvilke planer
Oslo kommune ved Omsorgsbygg har
for området. Eiendommen ble i 1906
overlatt, uten betaling, til Høybråten
Nybyggerforening av Anton Tscudi,
og skulle brukes som fellesareal for
Høybråtens innbyggere for at tomteeiere
som manglet vann på tomtene sine

kunne hente vann i en brønn der.
Kommunen overtok på et senere
tidspunkt ansvaret for området. Det vi
i dag vet, er at bygningene som er på
området skal rives, og at der vil bli anlagt
et grøntområde. Kan vi håpe på at det
vil bli anlagt lekeplass eller kanskje
hinderløype á la den vi har i Høybråtenparken? Noen etterlyser også en
sandvolley-bane her på Høybråten.
Den som lever får se!

Danmark. Mye styr for å få noen litt
penere baklamper på den gamle bilen
vil sikkert mange mene. Jeg kan til
dels være enig i det, men det var jo

moro å få det til og du verden så mange hyggelige mailer og samtaler med
hyggelige mennesker samt kontakter
som ble knytte underveis.

MAXBO – NORGES STORE
BO- OG BYGGEVAREKJEDE!
Byggevarer • Trelast • Dører
Vinduer • Kjøkken
Bad • Garderobe • Gulv
Maling • Tapet • Jernvarer
Verktøy • Ovner • Peiser

En stor takk
Klart du kan!

MAXBO KARIHAUGEN
Per Krohgs vei 2, 1065 Oslo
Tlf. 23 18 25 00 • Fax. 23 18 25 05

Åpningstider
man-fre 07-20, lør 09-15

Høybråten Vel-Nytt gir en stor takk
til alle våre bidragsytere, både nye
og dere faste som bruker vårt blad
til profilering gjennom flere år.
Vi mener å tro at denne profilering gir
mer kunnskap om emnene og at oppmerksomheten rundt emnene
er forsterket.
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Ditt lokale verksted - Meca Carservice
Vi kan varsle deg når neste
EU-kontroll nærmer seg.
Vi trenger da ditt navn, adresse,
telefon, e-post-adresse og
bilens registreringsnummer.
Vi tilbyr

• Alle bilmerker • Service • Clutch og brems
• PPK/EU-kontroll • Bilinnredning
• AC-service • Forstillingskontroll
• Dekkhotell • Bilutleie • Dekk og felg
• Diagnose • Bilunderholdning
• Service/rep. tilhengere
• Bilvarme Defa/Webasto • Eksos

Salg • Service • Montering

• Nokia • Sony Ericcson • Defa • Blaupunkt
• Clarion • Pioneer • Kenwood • Parrot
• Becker • Hella • Bosch • Britax • Cobra
• Brodit • Next-base • Calearo • Thule
• Cube • Toolpack

Lørenskog Bil & Caravan Service as
Solheimveien 54, 1473 Lørenskog
Tlf. 67 90 25 62 • Fax. 67 90 02 84 • post@lbcs.no
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Høybråtens plass
i Stovner bydel
Eilif Holen i samtale
med bydelsdirektør Maria Brattebakke
Bydelsdirektør Maria Brattebakke.

Høybråten Vel-Nytt i samtale
med bydelsdirektør Maria
Brattebakke om løst og fast
vedrørende Høybråten og
vår plass i Stovner bydel.
Høybråten ligger som en enklave mellom
motorveien E6 og jernbanelinjen, med
åpning mot Lørenskog. Vi lever i en tid
hvor bilen styrer vår adferd. Bena brukes
nesten kun til å jogge med eller gå tur
med bikkja. Alle innkjøp foregår ved
kjøpesentre hvor en behagelig kan trille
varene frem til bilens bagasjerom og
kjøre hjem til gårdsplassen eller garasjen.
Vår bydel er ikke skapt med dette for
øye. Stovnersenteret ligger så nært,
men allikevel så langt, langt borte.
Tverrforbindelsen mellom Høybråten
og Stovner følger bare en vei,
Stovnerveien, men den er så trang og
ufremkommelig at den helst unngås.
Resultatet er at beboerne fra Høybråten
heller reiser til Lørenskog hvor en
finner både nytteindustri og flere store
shoppingsentre.
Hva kan gjøres for å få Høybråten
integrert i Stovner Bydel?
Bydelsutvalget har i mange saker
fremhevet behovet for bedre
tverrforbindelser mellom Høybråten og
Stovner. Dessverre har ikke Ruter funnet
dette regningsvarende. Men det er en
sak bydelsutvalget vil fortsatt ha fokus
på. Stovnersenteret ble bygget for å

betjene den sterkt voksende bebyggelsen
på Stovner og Vestli. Fossum, Vestli,
Stovner, Haugenstua, og Furuset var
bygget for å dekke etterspørselen etter
nye boliger. Dette var i begynnelsen av
1970-årene, og boligmangelen var stor.
Kjøpesentre ble etablert i hvert av disse
områdene, bare med tanke på å dekke
den enkelte drabantbys behov. Dette
skapte et helt nytt kjøpemønster hvor de
små næringsbutikkene snart ble feid av
banen, og hvor de store kjedene rykket
inn. Utviklingen videre frem til i dag, 40
år senere, resulterte i noe man den gang
umulig kunne forutsi. Resultatet må vi
leve med i dag.
På Høybråten finnes det knapt en tomt
igjen som ikke er bebygget og dette
skaper lite eller ingen rom for utvikling.
Veiene forblir som de er, trange og
snirklete. Plan og bygningsetatens
gjeldene krav er ikke tilpasset fortiden.
Fortau og/eller parkeringsplasser i
oppkjørsler er det lite rom for. De som
ikke ble planlagt for 40 år siden må forbli
slik en stund til. Det hjelper lite med
sterke byggekrav når det ikke bygges
nytt. Derfor forblir veier og fortau som de
er.
Både Høybråten og gamle Stovner har en
infrastruktur vi må leve med. Parkering og
snømåking forblir et problem, men husk
dette gjelder ikke bare hos oss.
De samme problemene finnes på gamle
Grorud , gamle Furuset, på Golia,

Autoriserte
fotterApeuter
med fordypning i diabetes

Risløkka, m.m., eller for å si det enkelt,
der veiene var bygget for hestetrafikk.
Som følge av Groruddalssatsingen skjer
det mange små og større opprustinger
og rehabiliteringer. Haugenstua er ett
av innsatsområdene. Det skjer også
mange andre endringer i bydelen, bl.a.
opprusting av gang- og sykkelveier og det
pågår et arbeid for å ruste opp området
omkring Stovner Senter.
Bydel Stovner har i løpet av de siste
årene fått flere nye bygg, Høybråten
skole, Nedre Fossum Gård, Rommen
skole og kultursenter og ikke minst det
nye Stovnerskogen sykehjem. Selv
om sykehjemmet ikke ligger så sentralt
kommunikasjonsmessig som det gamle
Stovnerhjemmet, er bydelen stolt av å ha
byens fineste sykehjem.
Bydel Stovner har god kontakt med
organisasjonslivet på Høybråten.
Velforeningen, HSIL, Seniorgutta HSIL
Liastua, alpinbakken, sangforeningen,
damekoret, skolekorpset og for ikke å
glemme Jazz På Vardeheim for å nevne
noen, har utrettet mye. Høybråten er
og forblir ei bygd i byen hvor alle er
sammen om felles mål. Slik har det vært
siden Høybråten ble skapt i 1905 og vi
er her for å sikre at dere beholder den
samfølelsen og trivsel dere har skapt så
godt det lar seg gjøre.
Vårt samarbeid med foreningene på
Høybråten og gamle Stovner er godt,
meget godt, og dere gjør vårt arbeid med
bydelen lettere sier Maria Brattebakke.

VI KAN BILGLASS!
Vi reparerer eller bytter ruta
mens du venter!

Ta kontakt med oss dersom
du har spørsmål eller ønsker
å bestille en time.
dine fotterApeuter
Torill Gulbrandsen
tlf. 905 75 313

Anettes fotterapi
tlf. 67 97 21 60
Vi holder til i Solheimveien 28 • 1473 Lørenskog

Roger Madsen
Solheimveien 50 • 1471 Lørenskog
Tlf. 67 98 86 97 • Mobil: 908 19 999

Mail: lorenskog@sebra.no • www.sebra.no
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Nytt fra Høybråten Sanitetsforening
Ved leder Anne Stene
Høybråten Sanitetsforening er nå den
eneste sanitetsforeningen i Groruddalen.
Foreningen har pr. 31.12. 2010 163
medlemmer. Den holder til i «Huset
Vårt» i Bergtunveien 7B, 1087 Oslo.
Medlemsmøtene avholdes den 1. onsdag i
hver måned.
Alle møtene blir annonsert med plakat med kløvermerket på
oppslagstavlene rundt om på Høybråten.
På årsmøtet 2. februar ble det valgt nytt styre, og det består av:
leder 			
Anne Stene
lestleder			Aase Sørlie
sekretær 		
Helga Markussen
styremedlem		
Asta Pedersen
varamedlem		
Åshild Pettersen
varamedlem		
Mally Ytterdal.
ansvarlig for utleie
Aina Andresen
Vårens program er vi gang med og vi avslutter vårsesongen
med en dagstur til Fossesholm Herregård og Nøstetangen i
Buskerud. Høstsesongen starter onsdag 7. september.
I 2010 ga Høybråten Sanitetsforening bort nesten 50.000,kroner til forskjellige formål i sentralt og lokalt. Bare for
å nevne noen: Kreftfondet, Revmatismefondet, Fond for
psykiske lidelser, Kvinnemedisinsk forskning, Fond for barn og

Jeg har også
lokaler til leie
for opptil 90
personer.
Her kan du ha:

Juletrefest /Barnedåp / Navnefest/ Bryllup
Jubileer/ Konfirmasjoner/ Minnestunder
Ring og bestill i god tid!
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unge, Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere,
Groruddalen Revmatikerforning, Høybråten skolekorps og
Høybråten Menighet.
Alle disse midlene kommer fra medlemskontingent, utleie av
«Hust Vårt», basar, salg av fastelavnsris, og ikke minst fra
tirsdagskafeen Åpent Hus. Høybråten Sanitetsforening er en
aktiv forening med mange komiteer.
Skulle det være noe som interesser på plakaten du leser, er du/
dere hjertelig velkommen til kveld sammen med oss.

VI SEES PÅ SANITETEN!

Mally Ytterdal, Anne Stene, Åshild Pettersen , Helga Markussen,
Asta Pedersen ,Aase Sørlie.

Gå til skolen!
Noen i Vel-Nytts redaksjonskomité mente det igjen var betimelig å skrive en artikkel om
kjøring av barn til skolen. Som
kjent ønsker både skolen og
FAU at dette unngås i størst
mulig grad, men det er fortsatt
mye trafikk rundt skolen like
før skolestart.

å komme fram med bil. Vi har forståelse
for at tiden er knapp for mange foreldre om
morgenen, som skal rekke både barnehage, skole og jobb, men vi vet også at flere
av de som kjører kunne ha valgt andre løsninger. Leder for FAU, Leela Borring Låsta,
sier at situasjonen bedrer seg en periode
etter at FAU har kommet med oppfordring
om å unngå kjøring, men man faller fort
tilbake til gamle synder.

Undertegnede tok utfordringen, og med
skriveblokk og kamera i lomma la jeg ut på
den skoleveien barna på Høybråten må
gå to ganger om dagen, fem dager i uken,
sommer som vinter. Det var fortsatt vinter
da jeg gikk noen ruter som er skolevei for
barna, og etter det jeg så, fikk jeg en viss
forståelse for at det er foreldrene som velger å kjøre barna til skolen i vinterhalvåret.
Mangelfull og dårlig brøyting gjør skoleveien
utrygg. Det er mange skolebarn som går
Fredheimveien, hvor det ikke er fortau. På
dager hvor det er kommet mye snø om natten må barna presse seg inn til brøytekanten for å slippe bilene forbi, og det er slett
ikke alle biler som overholder fartsgrensen.
På veier med fortau er fortauet brøytet på
en måte som gjør at det heller ut mot veibanen, og faren for at noen glir og rutsjer
ut i veien er overhengende. På denne bakgrunn forstår jeg at noen foreldre foretrekker
å kjøre barna, men så var det denne onde
sirkelen, da! Dess flere som kjører barna, jo
mer utrygg blir skoleveien for de som ikke
blir kjørt, så enden på visa blir vel at vi må
forsøke å unngå å kjøre!
Til tross for utallige oppfordringer fra skolen
og FAU om forsøke å unngå å kjøre barna til skolen, er det fortsatt mye biltrafikk i
området rundt Høybråten skole før og etter
skolestart. Rundt Kiwi-butikken i Høybråtenveien er trafikken om morgenen så stor at
det kan være vanskelig for andre trafikanter

Grupper av foreldre har greid å få til en «gåtil-skolen-ordning» hvor et antall foreldre
slår seg sammen og har én ukedag hver
hvor de følger barna til skolen. FAU-lederen
forteller at de har kommet med utallige oppfordringer om at flere må få til denne type
ordning. Det viser seg ofte at det blir igangsatt nye grupper etter slike oppfordringer,
men at de etter en stund ikke lenger får det
til å fungere. Dersom man ikke får dette til
å fungere, kan man kanskje forsøke å finne
andre løsninger, for eksempel å be om hjelp
til følging av eldre søsken eller kamerater.
Besteforeldre kan være utmerkede ledsagere for de minste. Hvorfor ikke spørre dem?

Gågrupper

En rettighet

Noen foreldre hevder at de er i sin fulle rett
når de kjører barna til skolen, og at ingen
har anledning til å nekte dem det. Det er
selvsagt helt riktig, men det må være grunn
til å kunne stille spørsmålstegn ved nødvendigheten av å kjøre for eksempel 6.- og
7.-klassinger til skolen. Vi vet at dette skjer
jevnlig med en del elever, og vi kan bare
nok en gang oppfordre til å begrense kjøringen så mye som mulig.

Droppsteder

De som ikke har mulighet til å la være å
kjøre, behøver uansett ikke å kjøre helt fram
til skolen. Det finnes flere steder hvor det er
gunstig å slippe ungene av, og hvor det er

Utenfor Kiwi i Høybråtenveien hindres til tider fremkommeligheten av
biler som stanser der for å sette av skoleelever.

Tekst og foto: Dag O. Jensen

Det er tett med biler foran skolen i minuttene
før det ringer inn!

kort vei til skolen. Det er altfor mange som
stopper i området utenfor Kiwi, og trafikken
bør derfor fordeles på flere steder. Ett av
stedene er i Bikuben, eller i bunnen av Olsebakken eller Nilsebakken. I Nilsebakken
er det ikke fortau, og spesielt om vinteren,
må barna presse seg opp i snøkanten når
biler på vei ned Nilsebakken skal passere.
Dette er ofte biler som har kjørt barna helt
fram til skolen. Vi vil oppfordre foreldrene
om ikke å kjøre ned Nilsebakken like før og
etter skoletid. Krysset Linjeveien/Fredheimveien må også kunne være et gunstig sted
å slippe ungene av, likeledes krysset Linjeveien/Bergtunveien.

Senk farten!

Og med det samme vi er inne på dette med
trafikk: Senk farten! Det kjøres altfor fort på
Høybråten. Det er fartsgrense på 30 kilometer i timen i hele området, og dette er det
altfor mange som ikke respekterer.

Etterlysning

Høybråten Skolemuseum søker en
gammel radio fra
1940/50 årene eller eldre
Har du en som du kan gi bort,
så ta kontakt med
Gro Strømme tlf 22 21 12 66

Det blir trangt om plassen i «Nilsebakken» når bilene kommer på rekke
og rad etter å ha satt av barn utenfor skolen.
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Bridgen
på
Folkvang
“Bridge’n” mot store høyder.
Høybråten Bridgeklubb har en fantastisk
tilstrømning for tiden.
For få år siden hadde vi problemer med å
stille med 6-7 bord (dvs. 24-28 pers).
I hele denne sesongen har det vært 12-13
bord. En kan vel trygt si at vi har overtatt
tronen fra Lørenskog BK som til nå har vært
storebror i forhold til Høybråten BK.

PENSJONIST – SNART 
PENSJONIST ? ?
Uansett, du/dere er hjertelig velkommen som medlemmer av
HØYBRÅTEN PENSJONISTFORENING
Har du/dere tenkt over fordelene med medlemskap i en lokal
forening?
Du blir kjent med mang andre hyggelige pensjonister
Livets gang er at noen er alene, andre vil bli det!
Da er det godt å ha et nettverk rundt seg
Pensjonistforeningen er et slikt nettverk.
Vi har møter hver fjerde onsdag i måneden. Kl. 18.00 på
Folkvang.
Noen ganger har vi foredrag eller underholdning.
Det er enkel servering.
Vi danser til levende musikk.
To ganger i året har vi fest, Vårfest og Høstfest
og til jul er det Julebord på Vardeheim i regi av Høybråtens
Lions og Losje Haakon.
Høres ikke dette hyggelig ut ?Du er hjertelig velkommen ! !
Ring:    Leder Olaf Hansen    
tlf: 22 21 15 95
            Kasserer Stein Carlsen   
tlf:    22 21 21 46
VELKOMMEN TIL
HØYBRÅTEN PENSJONISTFORENING

.Vi har nå økt medlemstallet fra 30 til 51 medlemmer. I tillegg
til dette er det mange fra andre klubber som spiller hos oss
på våre spillekvelder. Dette er hyggelig, men skaper også
problemer. Vi har ikke plass til flere. Heldigvis får en si, så
er det ikke alle våre medlemmer som spiller hver gang.
Parkeringsplassen er absolutt full. Det har hendt at man under
spillets gang har vært nødt til å flytte enkelte biler for at andre
biler som har stått parkert skal kunne komme ut.
Her er det all grunn til å gi styret, inklusiv turneringsutvalget, all
mulig honnør for en meget god jobb. En som også fortjener en
stor honnør er vår turneringsleder Trygve Sætereng som på en
utmerket måte styrer den store tilstrømningen.
Årsmøtet ble avholdt i februar måned i forkant av en vanlig
spillekveld. Det var fort unnagjort. Styret ble stort sett det
sittende styre med et unntak idet sekretæren Stig Braaten ikke
ønsket gjenvalg. Her ble Marianne Løfsgaard valgt inn.
Styret for 2011 ser deretter slik ut: Leder Per Lexberg, nestleder
Dagfinn Langen, sekretær Marianne Løfsgaard, kasserer
Arne Fagereng, styremedlemmer Nina Bergum og Stein Erik
Johnsen, materialforvaltere ble Bob Daniel og Olaf Lund.
Turneringskomite; Per Lexberg, Dagfinn Langen og Trygve
Sætereng.
Selv om økonomien har blitt god ble årskontingenten hevet fra
kr. 200,- til kr. 300,-. Dette skyldes for det meste at kontingenten
til Bridgeforbundet har økt tilsvarende.
Selv om vi har mange spillere er foreløpig ikke kvaliteten på
alle spillerne like god. Vi har fått noen spillere som er gode, men
gjennomsnittet ligger foreløpig noe tilbake for å hevde seg på
kretsnivå.
Turneringer
Høybråten BK har også i år arrangert KM Mix. Her deltok vi med
i alt ni par. Best fra oss ble Helga Lappegård – Bjørn Jonassen
som ble nr. 6.
KM Veteran ble arrangert i Rælingen. Kretsmester ble Odd Arne
Møllersen (Høybråten) og Pål Haugseth (Lørenskog).
KM Lag: Her stilte vi med 2 lag. Høybråten 1 kom på 2. plass.
Laget besto av: Odd Arne Møllersen, Lars Erik Steine, Alf
Samuelsen og Dagfinn Langen.
Vi deltok også i SM 4. div. og KM par. Begge disse med
beskjedne resultater.
Klubben har arrangert bridgeweekend på Storefjell Hotell for
våre medlemmer. Det var vel 20 spillere med. Det ble arrangert
3 turneringer. Åpningsturneringen ble vunnet av Tove og Ole
Hovland. Hovedturneringen ble vunnet av Bob Daniel – Stein
Erik Johnsen. En Mix-turnering ble vunnet av Bente Skymoen –
Dagfinn Langen.
Klubben ser lyst på framtiden. Hvis tilstrømningen fortsetter, kan
man etter hvert få plassproblemer. Folkvang som lokale kan
vanskelig ta flere bord.     
                                                                                      i.o.

RUSKEN VARER HELE ÅRET
Lørdag 10. mai går startskuddet for årets Ruskenaksjon. Slagordet er “Oslo er ikke
spesielt ren etter vinteren, men det gjør vi noe med.
Til tross for
oppfordringer om at
vi alle bør finne en
søppelkasse til plast og innpakningspapir
m.m. så er det fortsatt et stort behov for
ruskenaksjoner.
Det opplever i alle fall ruskengjengen i
Høybråten velforening.
Vår og høst bretter den samme gamle
gjengen opp ermene og går til verks.
Da er det bare å stille opp til denne
vårlige dugnaden. Det blir i løpet av
et par timer fylt opp flere sekker med
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søppel fra stasjonsområdet, parken og
fra gangveier og stier mellom butikk og
skoler.
I parken er det satt opp flere
søppelkasser og en ser at de blir brukt,
men fortsatt havner mye utenfor og
spesielt er den asfalterte plassen utenfor
scenen et yndet sted for ølflaskeknusing.
Hadde de enda kjøpt øl på bokser
hadde det vært et problem mindre for
både ruskengjengen, barn og hunder.
Kaffe og vafler blir alltid servert på
velhuset etter endt dugnad.

Velforeningen samles på Velhuset

Fra Normisjon Høybråten:

publikummere.
Her kunne en
virkelig merke
en gjensidig
inspirasjon
mellom
utøverne
og publikum. Skuespillet førte oss inn i
kristenlivet, slik det lett kunne fortone seg
her i Norden omkring 1920–1930 årene.
Det var den «stolte storbonden» som
hadde Gud på sin side og som «visste»
hva kristendom var og det var de litt
enkle, småborgerlige, som hadde en
usvikelig tro ispedd sine pietistiske

Økern Parkteater og
«ORDET» ble stor suksess
av Odd Kristiansen
Det ble en stor og fantastisk opplevelse
for de som hadde funnet veien til
Normisjons hus på Høybråten, torsdag
17. mars, for å oppleve teater.
«ORDET» av Kaj Munk ble fremført av 15
inspirerte skuespillere for 100 inspirerte

holdninger, på den andre siden. Stykket
ble levende fremført med vàre og friske
replikker, noe som lokket fram både
tårer og latter hos publikum. Frode
Birkeland og hans skuespillere gjorde et
fantastikk sterkt inntrykk på de som var
til stede. Og huset og lokalene fra 1925,
var en egnet ramme rundt en god og
intim forestilling, som ble avsluttet med
stående applaus mens skuespillerne ble
tildelt hver sin røde rose. Helt til slutt var
det anledning for publikum, over en kopp
kaffe, å få snakke sammen og utveksle
meninger med skuespillerne, og ikke
minst gratulere dem.

Var feltprest i Afghanistan 2010
ble leder i Normisjon Høybråten 2011.
Av Odd Kristiansen

Nils Terje
Lunde, med
Nils Terje Lunde
sin familien
har vært aktivt med på bedehuset helt siden de kom til
Høybråten.
Nils Terje er en aktiv mann med stor kapasitet og i 2007 forsvarte han sin doktorgrad i teologi hvor temaet var kirkens syn
på forsvar og militærtjeneste i etterkrigstiden. Nils Terje arbeider til daglig ved Forsvarets høgskole. Nils Terje kom hjem til
Høybråten i begynnelsen av februar i år
etter å ha avsluttet en 6 måneders tjeneste som feltprest blant de norske styrkene
i Afghanistan. - På Normisjons årsmøte
10. mars i år ble Nils Terje valgt til ny leder etter Jostein Larsen.
Med feltprestens erfaringer fra Afgha-

nistan bak seg og som leder for Normisjon Høybråten foran seg, har vi lyst til å
stille Nils Terje noen spørsmål.
Hvordan var det å være prest
i en krigssone?
Det var en spesiell situasjon. Vi måtte gå
med våpen på oss hele tiden. Det var en
situasjon som er ganske annerledes enn
den vi opplever her hjemme i Norge.
Hva var det verste?
Det verste synes jeg var å være borte fra
familien så lenge. Når det gjelder jobben
var nok det verste å hele tiden skulle
være i beredskap dersom norsk personell
skulle bli drept eller skadet.
Hva var det beste? Hyggeligste?
Det beste synes jeg var det gode fellesskapet mellom oss som tjenestegjorde
der. Jeg fikk mange gode samtaler om
tros- og livsspørsmål. Folk deltok også
aktivt på gudstjenester.
Hva med Normisjon?
Normisjon har en viktig rolle i det kristne

Martin på Vardeheim i 30 år
For 30 år siden stod det en
annonse under ledige stillinger «Kokkekyndig Vaktmester søkes».
Martin Johansen på Varde-heim søkte og fikk jobben
og her har han vært i 30 år.
Martin kom til Oslo som 3 åring fra Ådal
ved Hønefoss hvor han vokste opp i området rundt Skøyen, Bygdø.
Som 17-åring dro han til sjøs, først ett par
år i handelsflåten før han gikk inn i Marinen, hvor han tok sin 4 år lange utdannelse som kokk.
I 1970 gikk han i land i Argentina Buenos-Aires hvor han ble i syv år. Her jobbet han for en skipshandler som kokk og
seilte i frakt fart mellom Buenos-Aires og
New York. I 1980 reiste han hjem,
hvor han først tok han jobb for Banan-Mathisen på Filipstad før han søkte

på jobben som kokekyndig vaktmester på
Vardeheim.
Den 5. mars 1981 begynte han sin nye
karriere som Kokkekyndig vaktmester for
Losje Håkon som er eiere av Vardeheim.
Nylig ble Martin hedret av Losje Håkon
for sin 30 års innsats.

arbeidet her på Høybråten. Jeg håper jeg
kan være med å utvikle dette videre. Det
er viktig å gi flest mulig et tilbud om et
godt og inkluderende kristent fellesskap.
Vil det skje noe nytt i arbeidet her?
Et sentralt satsingsområde for oss er
arbeid for barn og ungdom. Det er nå i
samarbeid med menighetene startet opp
barnegospel og soul children i tillegg til
10–13-arbeidet som er drevet i flere år.
Jeg håper vi også kan få til flere tilbud
fremover. Ellers er det også viktig å videreutvikle torsdagsmøtene. Det er blitt god
oppslutning om disse møtene. Jeg håper
de også kan oppleves som et tilbud for
folk fra Groruddalen for øvrig.
Vil det skje noe nytt med huset?
Ja, vi er i ferd med å pusse opp storsalen. I fjor fikk vi nye stoler og nå er det
veggene som står for tur. Vi har et flott
og tjenlig hus sentralt på Høybråten som
jeg håper blir enda mer brukt i tiden som
kommer.

Litt om Losje Håkon og
Vardeheim.

Losje Håkon som er en del av
Birkebeiner-organisasjonen er en losje
bygd opp på prinsipp av Sons of Norway
i USA.
I 1936 kjøpte de Vardeheim av Høybråten
Småbrukarlag og har eid stedet siden.
Selve bygningen ble satt opp i 1916.
Losje Håkon som har eksistert i 80 år, har
i dag 72 medlemmer.
Vardeheim selskapslokaler har i alle
år huset en rekke kulturaktiviteter,
og i dag benyttes lokalet foruten av
eierne, losje Håkon, til Sangkor, Jazzen
på Vardeheim, arrangementer for
funksjonshemmede og som utleielokaler
med kokk til sammenkomster som
bryllup, konfirmasjoner, barnedåp,
minnestunder, jubileer og av firma
som har møter og hyggelige samvær i
lokalene. Lokalene med kokk kan leies
av alle, og har plass til opptil 90 personer
avhengig av bordoppsett.
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Høybråten skole
nominert til to priser
De siste årene har Høybråten
skole jobbet aktivt med å
la elevene komme i møte
med kultur både i og utenfor
skolen.

elevene hjelper artister, forfattere og
filmskapere som kommer til skolen
for å gi elevene en litt annerledes
opplevelse. I tillegg har skolen et årshjul

med kulturaktiviteter som setter farge
på hverdagen, samt skolens museum,
biblioteket, bokuka og et skriveprosjekt
som går på alle trinn.

Ett av satsningsområdene har vært
det store filmprosjektet på 7. trinn, der
elevene får være manusforfattere og en
vinnergruppe som utnevnes av en komité
får produsere film med en profesjonell
regissør. Filmene de fire siste årene har
blitt valgt ut som finalister til Amandusfestivalen for unge filmskapere. Årets
utdeling var på Lillehammer 14. april, og
filmen, Plan B var én av tre nominerte
i juniorklassen. Den vant ikke, men
elevene hadde en stor opplevelse på
Lillehammer.

Gullsekken

Takket være elevenes, ledelsens og
lærernes engasjement ble Høybråten
skole dette året også valgt ut som finalist
til Den Kulturelle Skolesekkens Gullsekknominasjon. Dette er en storsatsning
i Kulturnorge, og landets beste skole
belønnes med en premie på kr. 100 000,
som er øremerket kultur. Høybråten
kom nesten til topps og sto igjen som
én av fire finalister. Festforestillingen
huset noen av landets fremste
kulturpersonligheter som kulturminister
Anniken Huitfeldt, kunnskapsminister
Kristin Halvorsen, Ellen Horn, og
forfatteren Erlend Loe som juryformann.
Skolen fikk denne finaleplassen bl.a.
på grunn av 15 flotte kulturverter. Disse

Fra årets utdeling av Gullsekken. Fra venstre: Kulturminister Anniken Huitfeldt, ass. rektor ved
Høybråten skole, Thomas Jensen, lærerne Birgit Petterson og Heidi Jensen, rektor Jan Gunnar
Braathen og kunnskapsminister Kristin Halvorsen.		
(Pressefoto fra «Gullsekken».)

Høybråten-jenter på Amandusfestivalen. Fra venstre: Siril Borring Låstad, Tonje Hagbartsen
Enger, Ragni Flagstad og Astrid Paulina Kosiak Hallset.
(Pressefoto fra Amandusfestivalen.)
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HøySt AKTUELT
MEDLEMSAVIS FOR HØYBRÅTEN OG STOVNER IDRETTSLAG • NR. 1 • 2011

Kjære alle medlemmer av HSIL og andre lesere
Siste gang Høyst Aktuelt ble utgitt var i slutten av 2009. Det er lenge siden, selv om tiden har en tendens til å
gå fortere og fortere.
Siden idrettslaget har hatt utfordringer med å utgi sitt eget blad har vi valgt å forsøke et samarbeid med
Høybråten vel. Det innebærer at Høyst Aktuelt blir en del av Vel-Nytt som utgis to ganger i året. Idrettslaget
har ansvar for å fordele bladet til alle sine medlemmer, også til de som ikke har mottatt Vel-Nytt tidligere.
På denne måten håper vi å nå alle våre medlemmer med nytt om idrettslaget. Samtidig får vi mange nye
lesere som ikke er medlemmer av idrettslaget. Dere som beboere på Høybråten er viktige for oss som våre
naboer og jeg håper dere får nyttig informasjon om oss og våre aktiviteter.
Gjennom 2010 ble det jobbet spesielt med rehabilitering av kunstgressbanen på stadion. Vårt kunstgress
ble lagt i 1998 og med alle de barna som hver dag har brukt dette til trening og moro, er banen helt utslitt.
Underlager har vært så dårlig at vi har vært plaget med mye skader og bydelen vurderte å stenge banene
i
2010. Det ble unngått fordi vi fikk reparert de største hullene i banen.
Det ble nedsatt en prosjektgruppe i 2010 som er sammensatt av ildsjeler fra fotballgruppa og hovedstyre.
Leder av gruppa er Øystein Strand og han har sammen med gruppa gjort en formidabel innsats for å få
til rehabilitering av banen. Det ble i bystyrets budsjett for 2011 avsatt 7 millioner kroner til rehabilitering
av Høybråten Stadion. Det betyr at arbeidet med rehabilitering av banen forhåpentlig vil starte i løpet av
august/september 2011. Prosjektet innbefatter nytt kunstgress på 11´er banen og også kunstgress på håndballbanen bak målet nærmest klubbhuset.
Vi gleder oss til at vi kan ta i bruk ny bane med flott kunstgress.
Gjennom siste året har vi også jobbet med rehabilitering av klubbhuset. Klubbhuset er reist på dugnad av frivillige medlemmer av idrettslaget for
mange år siden. Det er synd at klubbhuset ikke har vært vedlikeholdt tilstrekkelig. Derfor er det viktig at vi ikke bare rehabiliterer klubbhuset nå,
men også vedlikeholder det bedre i framtida. Vi har fått en bevilgning på 400.000 kroner til dette arbeidet, men det krever dugnadsinnsats og at vi
bruker egne midler til mye av det som skal gjøres. Bl.a. stilles det krav til tilpassning for bevegelseshemmede. Det betyr at vi må bygge nye toaletter
i begge etasjer og lage ramper slik at rullestolbrukere får tilgang til begge etasjer og garderober. Vi er flere som vil delta og ta deler av oppgavene,
men trenger en som kan ha totaloversikten for alt arbeidet. Den personen skal ikke gjøre alt, men ha kontroll på at arbeidsoppgavene blir gjort i
riktig rekkefølge og til riktig tid. Har du mulighet og lyst til å ta en slik oppgave, kan du ta kontakt med leder av idrettslaget. Vi kan sammen få til
mye om mange gjør litt.
Jeg vil ønske en ny gruppe velkommen i idrettslaget. Det ble på årsmøte opprette en egen triatlon-gruppe som ledes av Truls Wagener. Vi ser med
forventning på utviklingen av den nye gruppen.
Til sist vil jeg oppfordre alle, medlem eller ikke, til å komme med innspill til idrettslaget. Vi er avhengig av engasjement fra medlemmer og
nærmiljø for å skape en god og trygg arena for våre barn og ungdom.
Jeg ønsker dere alle en riktig god vår og sommer med mye aktivitet.
Med hilsen Odd Jan Olstad (sign.)
Leder HSIL
Hovedstyret				
Leder		Odd Jan Olstad		22104972		odolstad@online.no
Nestleder		Lars Bredby		46417301		lars.bredby@aftenposten.no
Styremedlem
Mona Kristiansen		90555935		mona@danseforbundet.no
Styremedlem
Leif Jessen		99254735		leif.jessen@sparebank1.no
Styremedlem
Tom Sandvær		22211263		tomjsan@online.no
Styremedlem
Bjørn Jarle Wiger		
22214180		
bjw@businessinspirator.no
Styremedlem
Lise Kvanvik		41654988		lise.kvanvik@2020mobile.no

Høybråten og Stovner I.L	

Gruppeledere				
Alpin		Ole E Weisæth		22214508		weiseth@tele2.no
Fotball		Unni Storsveen		99030958		unni.storsveen@gmail.com
Friidrett		Bjørn Erstad		90151183		arne.mathiesen@C2i.net
H-joggen		Egil Skaar			22210887		egskaar@online.no
H-mosjon		Thore Palving		22210887		thore@bjornson-langen.no
HSIL turn		Mangler leder					
Håndball		
Per Henning Berntsen
22103715		
berntsen@lunder-aas.no
Innebandy		Lars Bredby 		46417301		lars.bredby@aftenposten.no
Langrenn		Bjørn Jarle Wiger		22214180		bjw@businessinspirator.no
Orientering
Arne Eliesen		
22211350
Seniorgutta
Ronny Sten- Olsen				rsosten@online.no
Triathlon		Truls Wagener				truls.wagener@ude.oslo.kommune.
no
Hus og Bane
Tom Sandvær		
22211263		
tomjsan@online.no
Valgkomiteen
Jan Henrik Haga		
92489216		
jhhaga45@gmail.com
Uleie, Klubbh.
Tom Sandvær		
22211263		
tomjsan@online.no

Kontorets åpningstider:

Klubbhuset, Sportstien 4
Postboks 36 Høybråten
1005 Oslo
Tlf 22211381		
Fax 22212928		
E-post: hsil@hsil.no		

Tirsdag 10.00-16.00
Onsdag 16.30-20.00
Fredag 10.00-16.00

Grasrotandelen
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Jentelag med Gull i Gjelleråsen Cup
Etter en lang vinter med mye god
trening var det endelig klart for årets
første 11’er turnering ute. HSIL Jenter
97 og Jenter 98 har gjort det til en
tradisjon å delta i Gjelleråsen Vår Cup
som en oppkjøring til sesongen.
Først ute var HSIL Jenter 97 som spilte
i helgen 19-20. mars. Etter fjorårets
finaletap for var det en revansjesugen
gjeng stilte opp på Li kunstgressbane
tidlig lørdag den 19.03. Første motstander
i puljespillet var Lillestrøm, et lag vi har
møtt en gang tidligere slik at vi visste
dette ville bli en jevn fotballkamp. Jentene
hadde det spillermessige overtaket i
kampen men klarte aldri å få ballen i
mål, dermed endte kampen 0-0. Neste
gruppespillkamp på lørdag var mot
Bærums Verk 2. Her styrte vi kampen
fra start og vant fullt fortjent 2-0. Neste
kamp gikk mot Bærums Verk 1, dette ble
en mye jevnere kamp. Jentene produserte
sjanser på sjanser men også i denne
kampen var det litt dårlig med uttelling.
I annen omgang klarer vi å sette en av
vår mange sjanser og vinner fullt fortjent
1-0. Siste gruppespillkamp på lørdag gikk
mot Hadeland KFK. Vi har allerede i to
treningskamper møtt dette laget og vi
visste at det kom til å bli nok en jevnspilt
kamp. Jentene hadde også veldig lyst til å
revansjere tapet i siste treningskamp mot
disse. Vi vinner også denne fullt fortjent
1-0 og er klare for finalen før vi skal spille
siste gruppespillkamp på søndags morgen.
I finalen skulle vi igjen møte Bærums
Verk 1. Bærums Verk hadde tydeligvis
lært av første kampen mot oss og satt
opp lage litt etter hvordan vi spilte. Dette
skulle vise seg å bli den jevneste kampen
i turneringen med mange harde dueller
på midtbanen. Ingen av lagene klarte å
få et overtak i kampen eller produsere
særlig annet enn noen halvsjanser.
Kampen endte 0-0 og det var duket for
ekstraomganger. Også disse endte 0-0
og avgjørelsen måtte tas på flest antall
cornere. Disse vant HSIL J97 med 4-2
og var dermed vinnere av Gjelleråsen Vår
Cup 2011. Søndagen ble avsluttet med
allsang av jentene til låten ”We are the
champions.”
Jenter -98
Helgen 26.-27. mars var det HSIL Jenter
98 som skulle i ilden. Det var satt 2 puljer
a 5 lag der alle innledende kampene ble
spilt lørdag. 1.-4. plass kom til sluttspill
søndag mens 5 plassen var utslått. I
den første kampen spilte jentene mot
Gjelleråsen 2. Det var en kamp preget
av nerver og spillet var deretter. Kampen
endte 1-1 og jentene valgte å glemme
denne kampen raskt og gå videre. Det
viste seg allikevel vanskelig og i neste
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kamp mot Gjerdrum ble det igjen tap
2-1. Gjerdrum hadde to langskudd som
gikk inn. Jentene spilte bra og resultatet
var ikke helt i tråd med spillet. Det var
ikke helt rettferdig slik vi så det, men
det er målene som teller. Tredje kamp på
lørdag var mot Røa. Med seier der var
jentene sikret minst 3 plass. Jentene vant
2-0 og var i realiteten videre. Siste kamp
på lørdag var kanskje jentenes beste kamp
den dagen. Allikevel ble det et knepent
tap 2-1 mot Lyn.
Dette betød at jentene skulle møte
Gjelleråsen 1 i kvartfinale søndag morgen
kl. 0800. Tidlig, men jente ville ha
revansje mot laget som slo oss ut i en
turnering på Hamar høsten 2010. Det
ble en kamp hvor jentene virkelig viste
hvordan de kunne spille. Jentene våre eide

kampen, men vant allikevel bare 2-1. I
semifinalen møtte vi igjen Røa. Det var en
kamp vi vant greit og jentene var klare for
finalen. I finalen møtte jentene Gjerdrum
som de tapte for i grunnspillet. Det skulle
revansjeres. Det ble igjen en kamp som
jentene viste hvordan fotball skal spilles.
De hadde taket på kampen og Gjerdrum
var knapt over på HSIL sin banehalvdel.
Alt foregikk på Gjerdrums banehalvdel,
men igjen slet jentene med å få ballen i
mål. Stenger og en god Gjerdrum keeper
stod i veien for alt. Helt på slutten av 2.
omgang fikk jentene allikevel hull på
byllen og de vant 1-0. Igjen tok HSIL
jenter pokalen hjem.
Mvh
Jon Arne (J97) og Odd Jan (J98)

Jenter 97 Gjelleråsen cup: Bak fra venstre: Jenny K, Jenny, Chantel, Silje Madeleine, Maria, Henriette, Mariel,
Neda og Ella. Foran fra venstre: Hanne, Pia, Ingrid, Oda og Faadumo. Ingrid Elise var ikke til stede da bildet
ble tatt.

Jenter 98 Gjelleråsen cup: Bak fra venstre: Tonje, Emilie, Ine-Marie, Jenny K, Emely, Martine, Anneli og Silje.
Foran fra venstre: Pernille, Vilde, Irem, Mia, Kelly og Andrine. Helt Foran. Michelle. Alexandra var ikke til
stede da bildet ble tatt.

Liastua - er epoken med utedoer forbi?
Vær med på å investere i vårt
nærmiljø!
Liastua trenger din hjelp.

Kontonummer:
961-51-145547
Ronny Steen-Olsen
Seniorgutta HSIL Liastua bidrar med et
viktig løft for nærmiljøet i bydelen vår.
Liastua og marka rundt har utviklet seg til å bli
en av bydelens viktigste møteplasser – en uformell
arena for hele bydelens befolkning. Skal dette
viktige stedet kunne opprettholde tilbudet sitt,
og aller helst utvide tilbudet til befolkningen i
nærmiljøet, er det nå presserende behov for å
utbedre vann og avløpsforholdene ved Liastua.
Det er ikke nivå/alarm funksjoner på tankene.
Vi har hatt episoder hvor tankene har blitt fulle
og rent over med avrenning til nærmiljøet, dette
med resultat at vi må stenge toalettene. Utedoene
gjøres rent og avfallet graves ned. Vi synes
ikke dette er ideelt med tanke på aktiviteten og
miljøet i nærområdet til Liastua.Med nåværende
aktiviteter og tilbud til beboere i bydelen vår,
føler vi allerede at kvaliteten på det vi kan gi våre
brukere reduseres av forholdene og kapasiteten på
sanitæranlegget vårt. De fleste av våre prosjekter

realiseres med dugnadsarbeid, men denne
gangen er vi avhengig av finansieringshjelp
fra eksterne aktører. Forprosjekteringen er
nå ferdig og detaljprosjekteringen er i gang.
Kostnadsoverslaget ble høyere enn først antatt.
Husbanken, Stovner bydel m.fl. har hjulpet
prosjektet til å realisere over 1,3 mill. kroner.
Tiltaket har fått dispensasjon fra Markaloven.
Fylkesmannen i Oslo Akershus anbefaler
forslaget og påpeker viktigheten av å ha et slikt
tilbud i bydelen.
Vi synes at det vil være synd og ikke kunne
realisere prosjektet da vi er så nær fullfinansiering.
Vi vil selvfølgelig profilere vår samarbeidspartnere
slik at Deres støtte vil bli synlig for alle besøkende
på Liastua.
Seniorgutta er av den oppfattning at hvis dette blir
realisert så får Bydel Stovner og hele Groruddalen
en stue i marka som kan komme hele befolkningen
til gode uansett alder, kjønn og etnisk tilhørighet.
Takk for oppmerksomheten
		
Seniorgutta HSIL 		
		Liastua		

Fotball sesongen 2011
Dette blir en utfordrende sesong
for oss. I skrivende stund vet jeg
fremdeles ikke når kunstgresset
skal skiftes. Vi skal på møte med
Idrettsetaten 05.05 og får da
forhåpentligvis en dato og forholde
oss til.
Høstsesongen blir da mest
sannsynlig med anleggsaktivitet
på banen og fotballaktivitet spredt
utover Groruddalen.
A-laget spiller allerede
hjemmekampene på Rommen. Både
HSIL minicup og Internturneringa
må dessverre utgå i år, men TINE
HSIL fotballskole gå som planlagt
27-29.06.
Jeg benytter anledningen til å ønske
alle lag fra gutter og jenter f.04 til
og med Old boys lykke til med
sesongen. Vi har mange gode lag
som helt sikkert vil hevde seg i cuper
og serie, det blir spennende og følge
med.
Jeg vet jo at det blir en krevende
høst for spillere, trenere og foreldre
når aktiviteten blir så spredt, men vi
har jo virkelig noe å glede oss til:
En flott sesong ønskes dere alle!
Unni Storsveen
Leder HSIL, fotball

Tre gull på rappen
For HSIL G95 har vinnermelodien
Seiern er VÅR fått enda bedre klang
og mening, etter guttas knallsterke
prestasjoner i vårsola.
Helgen 8-10. april vant de nemlig
Drammen-cup, en prestasjon få eller
ingen hadde trodd de skulle klare. Helgen
før stakk de av med gullmedaljene og den
største pokalen i Skjetten-cup. Tidligere
i vinter har de også vunnet FUVO-cup,
og dermed står de lyseblå gutta igjen med
selveste gullrekka; tre på rad.
Samhold
- Vi har jobbet godt i høst og vinter, men
vi har vært plaget med mye sykdom og
skader, så sett ut i fra det er resultatene
naturligvis noe vi er svært fornøyde
med, sier lagleder Erik Thorp Johansen.
- Heldigvis fikk vi en drømmeuke med
god trening under fantastiske forhold i
vinterferien i Tyrkia. Her fikk vi lagt et
godt grunnlag for de resultatene vi nå
ser. HSIL G95 er et godt fotballlag med
et stort sosialt hjerte; de elsker fotball og
er glade i hverandre og gutta har skapt

et utrolig godt samhold. Denne gjengen
jobber gjerne litt dugnad for å tjene
penger til cuper og reiser. Dette er også
teambuilding, slik vi ser det, forteller
Thorp Johansen.

- Cupene bød på mye god motstand, og
vi er spesielt stolte av prestasjonen vår i
Drammen-cup fordi det var så mange
gode lag som deltok, og fordi så mange av
kampene var jevne og tøffe.

Bak fra venstre: Martin Kentsrud, Hassan Rashid, Andreas Alrek, Andreas Fjermo, Bilal Alam, Terje Dahl.
Heggdalsvik, Vegard Hansen, Knut Korshavn Sandnes og Martin Vangen. Foran fra venstre: Sandeep Singh
Plaha, Erik Øvregård, Jørgen Jensen, Caner Usein, Ammarit Chanpraphai, Bastian Gonzalez, Sindre
Mikkelsen, Ajanthan Thavakumaran og Patrick Kolstad.
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Årsmøte Høybråten og Stovner idrettslag

tirsdag 9. mars 2011 kl 1900 i klubbhuset

Ved ankomst skriver alle deltakere seg inn
i en protokoll.
Leder av HSIL starter med å ønske alle
velkommen.
Det holdes 1 min. stillhet for å hedre
avdøde medlemmer siden forrige årsmøte.
HSIL fylte 95 år 06.03.11 og det ble
servert kake i den anledning.
Det formelle møtet starter.

mange grupper og komplisert regnskap.
iv) Resultat hovedstyret, kr. 140 000,- (+
kr. 10 000,- samlet resultat for gruppene).
v) Alle gruppene har positiv EK.
Hovedlagets regnskap godkjent.
b) Gruppenes regnskap ble godkjent.

1) Konstituering a) Møtet blir vedtatt
lovlig satt. b) De fremmøte blir spurt om
de er medlem av HSIL, alle er det.
Alle representanter blir godkjent. c)
Sakslisten blir godkjent. d) Som møteleder
blir valgt, Odd Jan Olstad.
Som referenter blir Lars Bredby og
Ebbe Biørn-Lian e) Til å underskrive
protokollen blir valgt Unni Storsveen og
Ronny Steen Olsen

5) Innkomne forslag Innkomne forslag
var ikke distribuert på forhånd og ble
delt ut på møtet. For fullstendig tekst på
forslagene henvises til vedlegg.
a) Forslag fra fotballgruppa om
hovedstyret nedsetter et utvalg som
skal se på mulighetene for enhetlig og
profesjonell regnskapsføring fra 2011
i alle gruppene. Styret bifalt forslaget.
Årsmøtet presiserer at det bør være (også)
regnskapskyndige personer i utvalget.
Forslaget godkjent.
b) Ebbe Biørn-Lian hadde forslag om at
gruppene skal følge idrettens basislovnorm
mtp innkalling og gjennomføring av
«gruppeårsmøter». Styret forklarte
prinsippet med hovedlag og grupper,
ansvarsfordeling og juridiske forpliktelser.
Mona Kristiansen fortalte hva NIF
anbefaler mtp rutiner ved innkalling til
årsmøter og ”gruppeårsmøter». Styret er
enig i prinsippet i forslaget og setter opp
en norm for innkalling og agenda for
«gruppeårsmøter» Forslag vedtatt med
akklamasjon.
c) Truls Wagener ønsker å opprette en
egen gruppe for Triathlon i HSIL. Truls
hadde flere potensielle medlemmer
til gruppa. Forslaget godkjent med
akklamasjon. Det ble etter godkjenning
presisert at gruppen må ha et styre samt
min. 10 medlemmer.

2) Årsberetninger
a) Referat fra hovedstyremøte 2010 ble
godkjent.
b) Hovedstyrets beretning godkjent. For
sportslige resultater ble det henvist til de
enkelte grupper.
c) Kontrollkomiténs beretning ble lest og
godkjent.
( NB Dette punktet var ikke på sakslisten)
d) Revisors beretning ble lest høyt. Det
ble påpekt manglende regnskapsrutiner
og at ledelsen ikke hadde oppfylt sin
plikt i hht lov om god regnskapsskikk.
Kritikken gikk hovedsakelig på gruppenes
regnskap. I lagets regnskap var inntekter
undervurdert med ca.
kr 50 000,- og kostnadder overvurdert
med ca. kr. 150 000,-.Revisors beretning
godkjent.
e) Følgende kommentarer ble gitt til
gruppenes årsberetninger:
i) Håndballgruppa, Riktig navn på
nestleder Heidi Dybvik Mikalsen
ii) Seniorgutta, fikk anerkjennelse for
innsatsen de gjør.
iii) Turn, sammenslåing av jr-gruppe
og dame-gruppe hadde svart til
forventningene.
iv) Driftsstyret for Lia-bakken fikk
anerkjennelse for at de hadde klart å
åpne bakken til juleferien. Gruppenes
årsberetninger godkjent med akklamasjon.
3) Regnskap 2010
a) Følgende kommentarer ble gitt til
hovedlagets regnskap
i) Post 3403 motregnes mot post 7450.
Hovedlaget har fakturert for dugnad og
gitt til gruppene.
ii) Momsrefusjon refunderes de enkelte
grupper basert på omsetning, ikke antall
medlemmer.
iii) Post 6700, revisjonskostnader, skylles
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4) Medlemskontingenten i hovedlaget for
2011 er lik som 2010. Godkjent.

6) Budsjettet for 2011 ble godkjent.
7) Valg
Valgkomiteen for hovedstyret HSI L 2010
har bestått av Jan-Henrik Haga og Dan
Brovold Valgkomiteen leste opp kriteriene
de hadde lagt til grunn i prioritert
rekkefølge, for sine innstillinger.
Valg årsmøtet HSIL 2011:
Hovedstyret:
Leder Hovedstyret: Odd Jan Olstad.
Valgt for 2 år. Enstemmig.
Nest leder/sportslig leder: Lars Bredby.
Valgt for 1 år.
Styremedlemmer: Leif Jessen. Valgt for 1
år. Mona Kristiansen. Valgt for 2 år. Lise
Kvanvik. Valgt for 2 år. Bjørn Jarle Wiger.
Valgt for 2 år. Tom Sandvær. Ikke på valg
ny i 2010.
Det ble votert over godkjenning til at

Hovedstyret kan få konstituere seg selv:
Godkjent.
Komiteer underlagt Hovedstyret:
Hus & Bane: Leder: Tom Sandvær Ikke
på valg ny i 2010 Sekretær: Svein Johnsen.
Kasserer: Jan-H. Haga. Styremedlem ikke
besatt. Hovedstyrets rep.: Odd Jan Olstad
Æresbevisnings komité:
Leder: Odd Jan Olstad. Alltid Leder
Hovedstyret. Styremedlem: Dan Brovold,
Torild Pettersen. Valgt for 2 år.
Høyst Aktuelt:
Redaktør Ikke besatt.
Styremedlem: Anne-Marie Haga.
Kontrolikomité:
Odd Ståle Fimland, Per Kristian Petersen
Begge valgt for 1 år.
Valgkomité:
Jan-Henrik Haga, Dan Brovold, Torild
Pettersen .
”
Alle komiteer ble godkjent uten
merknader
Valg på kandidat til ISU: O
dd Jan Olstad. Valgt for 1 år
Gruppene:
Alpin: Leder Ole Edvar Weisæth
Friidrett: Leder Bjørn Erstad.
Fotball: Leder Unni Storsveen.
H- joggen: Leder Egil Skaar.
H- mosjon: Leder Thore Palving.
HSIL Turn: Leder Mangler.
Håndball: Leder Per Henning Berntsen.
lnnebandy: Leder Lars Bredby.
Langrenn: Leder Bjørn Jarle Wiger.
Lia ski senter: Driftstyret Lia Skisenter:
Drifts Leder Teodor Antonsen.
Seniorgutta: Leder Ronny Steen-Olsen.
Ny gruppe 2011: Triathion: Leder Ikke
besatt.
Alle gruppestyrene ble godkjent uten
merknader.
Årsmøtet henstiller til de gruppene som
mangler personer i verv om å få dette på
plass, da gruppene og klubben er avhengig
av fulltallighet på dette området for å
fungere optimalt.
Styret ga bomster til Gunn Hellstrand for
sin innsats i styret.
Møtet hevet 2120
				
Høybråten 11.03.2011

Fra Miljøkomitéen
Hensikten med spalten
”Fra miljøkomiteen” er
å informere om aktuelle plan- og utbyggingssaker og miljøutfordringer på og omkring
Høybråten. Vi omtaler
nye saker og endringer
ved tidligere vedtatte
Ragnar Torgersen saker.
Trafikktellinger ved Stovnerbrua, i Høybråtenveien og i Starveien .
Miljøkomiteen har tatt et initiativ overfor Samferdselsetaten (SAM) for å få
foretatt trafikktellinger på fire steder på
Høybråten. Automatiske trafikktellinger
med radar ble gjennomført i uke 47 i
20l0 ( 22/11-28/11). Tilsvarende telling
ble foretatt i uke 48 i 2009 (23/11-27/11).
Tellesteder har vært: Stovnerbrua (Stovnerveien 1-2), Høybråtenveien 110 rett
ved kiosken, Høybråtenveien 122 og
Starveien 3. Tellingene viser antall biler
som passerer i begge retninger i løpet
av 24 timer og er splittet på klokkeslett i
løpet av døgnet. Også farten er målt. Det
var relativt kaldt vær i uke 48 uten at vi
vet noe om virkningen av dette. Tellinger
på lørdager og søndager var inkludert i
2010. Disse dagene var ikke med i 2009.
Trafikktellingen fra november 2009 var
omtalt i Vel-Nytt 1-2010.
Resultatene fra november 2010 viser antall biler i gjennomsnitt pr. døgn:
			
Man-fre
Lør-søn
Stovnerbrua ved
Stovnerveien 1-2:
4525
3275
Høybråtenveien 110:
3950
2650
Høybråtenveien 122:
3560
2660
Starveien 3:
2310
1680
Trafikken på lørdager utgjør mellom 7580% av trafikken på vanlige hverdager.
Trafikken på søndager utgjør ca. 55-60%
av trafikken på vanlige hverdager. Trafikktoppen på søndager nås mellom kl.
14 og 19.
Dataene viser at det kjører flere biler fra
Brolandsveien /Stovnerveien mot Høybråten enn i motsatt retning. Flest passeringer på hverdager på Stovnerbrua nås
mellom kl. 15 – 17 med bare litt lavere
antall mellom kl. 17 – 20. Så følger morgenrushet mellom kl. 7 – 9. På lørdager
er det en trafikktopp over Stovnerbrua i
begge retninger mellom kl. 11 til 19. Totaltallet på lørdager er hele 3800 biler og
utgjør over 80% av trafikken på vanlige
hverdager. Både ved Høybråtenveien 110
og Høybråtenveien 122 er fordelingen av

passeringer noenlunde lik i begge retninger i ettermiddagsrushet på hverdager,
mens det i morgenrushet er vesentlig flere biler som kommer inne fra Høybråten
og fra Stovner enn antallet som kommer
fra Lørenskogsiden. Ved Starveien 3 er
det også flest biler som kommer fra Høybråten enn fra E6-siden. Gjennomsnittsfarten ved tre av tellepunktene er 30-34
km/t, mens ved passering Høybråtenveien 122 er gjennomsnittsfarten oppe i 41
km/t, og det er her registrert enkeltbiler
med 90 km/t.
Når vi har korrigert for at de automatiske
tellerne ikke målte for en hel uke i 2009,
så ser det ut til at antall passeringer i området totalt sett ikke har økt i 2010. Over
Stovnerbrua ser vi en ca. 2% økning. Ved
Høybråtenveien 110 er det en nedgang
på 4%. Ved Høybråtenveien 122 er det
en økning på 2,2%, mens ved Starveien
3 er det en nedgang på 4,8%.
Hvilke hovedkonklusjoner kan vi trekke
om kjøremønster? Det er helt tydelig at
ettermiddagsrushet inkludert kjøring til
og fra Stovner senter skaper mest trafikk
på hverdager. Dette varer helt fra kl. 15
til kl. 20 og sprer seg altså over mange
timer. Morgenrushet er mer konsentrert i
tid, og ligger generelt lavere i totalt antall
biler. Den eksterne gjennomkjøringen er
høyest i ettermiddagsrushet. Den går til
dels begge veier. Det totalt høyeste antall passeringer skjer fra Brolandsveien /
Stovnerveien over Stovnerbrua. Vi ser
ellers en trafikktopp på lørdager over
Stovnerbrua. Dette er trolig kjøringen
til og fra Stovner senter. Det er ingen
endringer i antall passeringer totalt sett
fra 2009 til 2010, selv om fordelingen av
trafikken mellom veiene har endret seg
svakt. Noen flere kjører over Stovnerbrua
og til/fra Lørenskog, mens færre kjører
inn og ut av Høybråten ved Høybråtenveien 110 eller kjører i Starveien. Kanskje
alle humpene i Starveien fører til redusert
gjennomkjøring?
Tellingene med disse tallene gjelder for
en bestemt uke i november. Omfanget av
trafikken vil klart variere i løpet av året.
Vi har ikke fått beregnet ÅDT – gjennomsnittlig døgntrafikk på årsbasis. Intensjonen er nå å følge med gjennom årlige
tellinger.
Linjebakken ned til jernbanestasjonen
Bakken ned til jernbanestasjonen har
vært et problem for Høybråtens befolkning i mange år. Den er gangvei for barn
og ungdom fra og til Stasjonsfjellet skole
og Høybråten skole, for publikum til
stasjonen og for fotgjengere over jernbanen. Samtidig brukes den som bilvei for
beboerne innerst i Linjebakken samt for
biler ned til stasjonen og Velhuset. Dette
har vært en uheldig sammenblanding,
ikke minst på vinterstid. Flere instanser

har opp gjennom årene pekt på disse
problemene. Nå åpner det seg muligheter for forbedring. I forbindelse med
2010-budsjettet for Groruddalssatsingen
ble det satt av midler til utredning og
forprosjektering for skolevei/fortau og
tilgjengelighet/universiell utforming. Samferdselsetaten i Oslo kommune startet
dette arbeidet sist høst. Ifølge informasjon som miljøkomiteen har pr. mars, er
det behov for ytterligere utredning i 2011.
Dette betyr at det først i budsjettet for
Groruddals-satsingen 2012 kan bli avsatt
midler til gjennomføring.
Bjørnheimveien 16-26
Den kommunale tomta i Bjørnheimveien
nærmest Karihaugveien ble solgt i 2002.
Tomta ble senere delt i to. Det ble vedtatt
en regulering av et 6-etasjers næringsbygg på tomta nærmest Karihaugveien.
Det ble også vedtatt en rekkefølgebestemmelse om at næringsbygget måtte
bygges først for å skjerme mot støy på
den andre tomta. Her er det regulert for
12 leiligheter i til sammen 5 boliger, nr.
16-24. Miljøkomiteen har hele tiden gått
imot næringsbygget. Beregninger viser at
utendørs støy på boligtomta vil bli høyere
enn hva som er tillatt, slik at det må komme støyskjermingstiltak før boligene kan
bygges. I 2010 uttalte miljøkomiteen seg
om alternativ støyskjerming for boligtomta. Det er vanskelig å se hvordan skjermingstiltakene teknisk skal la seg løse.
Her står saken. Utbygger presser på for
å få tillatelse til å bygge boligene, mens
Plan- og bygningsetaten har tatt tenkepause for å avklare sitt standpunkt.
Fredheimveien 21
Saken gjelder det gamle grønne huset på
hjørnet av Fredheimveien og Folkvangveien. Her har eier lenge forsøkt å få
revet huset for å bygge flere boliger. Men
Byantikvaren vil nå fremme bevaringssak
for å stoppe riving. Plan- og bygningsetaten sier i ”Varsel om forslag til midlertidig
forbud mot tiltak”: Eiendommen i Fredheimveien 21 er karakteristisk for den første generasjonen bolighus på Høybråten.
Bygningen er oppført i 1906 og fremstår
som meget autentisk. Etter Byantikvarens
kjennskap er dette en av de siste gjenværende bygningene fra denne epoken som
fortsatt fremstår som godt bevart. ….”
Boligbrakker i Eneboveien
Naboene til Eneboveien har engasjert
seg for å stoppe utbygging av boligbrakker innerst i Eneboveien ved nr. 18-20.
Plan- og bygningsetaten avslo søknaden
om bygging og uttalte at det arbeidet som
allerede var gjort, var ulovlig.
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Julsbergbekken på Høybråten
Vi siterer fra pressemelding fra september i fjor fra byrådet: ”Prosjektet Bygger`n vil starte i 2011. Dette inkluderer
åpning av 400 meter av Julsbergbekken
mellom Høybråten stasjon og Haugenstua borettslag. Bekken legges langs
en ny regional gang- og sykkelvei. Hele
området blir et friområde som opparbeides til lek og oppholdsareal med fokus på
klatring og vann.”
Lysforurensing fra Posten
Naboene i Nuggerudveien/Ellingsrudveien er plaget av lyset fra den store
flaten på Postens Østlandsterminal.
Helsetjenesten i Lørenskog kommune
mente lyset ikke var helseskadelig og
kunne derfor ikke pålegge Posten å
gjennomføre skjerming. Dette vedtaket
ble klaget til Fylkesmannen i Oslo og
Akershus, men vi fikk ikke medhold her.
Det siste som har skjedd, er at naboene
sammen med miljøkomiteen har sendt et
brev til Posten med henstilling om likevel
å foreta en skjerming av lyset. Vi har pr.
mars i år ikke fått svar på dette brevet.
Parkering i Nuggerudveien/Ellingsrudveien
Miljøverndepartementet stilte i sin tid
strenge krav til Posten om at antall parkeringsplasser for ansatte på Østlandsterminalens areal skulle begrenses. De ansatte skulle ”tvinges” til å bruke kollektive
transportmidler til jobben. Dette har bare
delvis fungert. Miljøkomiteen har mottatt
henvendelse fra en beboer i Ellingsrudveien om at ansatte ved Østlandsterminalen nå bruker disse veiene til parkering.
Det har blitt et problem for beboerne.
Postens ansatte har i en tid brukt Skårerveien i Lørenskog til parkering, men
her skal det nå ha kommet Parkering-forbudt-skilt. Parkeringen har forflyttet seg til
Høybråtensiden. Muligheten for beboerne
er at de blir enige om å fremme forslag til
politiet om Parkering-forbudt-skilt i de to
veiene.
Ødegården (tidligere Skårerødegården)
ved Lørenskog jernbanestasjon
Lørenskog kommunestyre vedtok den
endelige kommunedelplanen sist høst.
Det ble gjort en rekke justeringer i forhold
til det opprinnelige forslaget. På bakgrunn
av innsigelse fra Statens vegvesen tillates det foreløpig en utbygging på inntil
700 boliger mot opprinnelig planlagt ca.
1200 boliger. Denne boligutbyggingen
vil trolig skje i regi av Selvaag-gruppen
langs Haneborgveien. Boligene øverst i
området kan bli utsatt, fordi utbyggerne
ikke har råd til å finansiere den interne
veien i området. Det er avsatt tomt til skole ved Haneborgveien lengst unna Lørenskogveien, men Lørenskog kommune
har problemer med å finansiere ny skole
nå. Vil kommunen da kunne tillate de 700
nye boligene? Her må man nå avvente
forslag til reguleringsplaner for området.
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Støyskjerming langs E6
Ifølge opplysninger som miljøkomiteen
har fått, har Statens vegvesen i høst
reparert noe på støyskjermene/vollene
langs E6 primært mot Karl Andersens vei
og Kleiva. De sa i brevs form i sommer at
”støyskjermene trenger snarlige utbedringer …. Tiltaket vil bli vurdert prioritert.”
Problemet er at reparasjoner og småflikking hjelper lite mot støyen. Statens vegvesen sier i et senere brev at eventuell
utskifting av skjermer må tas opp i neste
langtidsplan. Denne går fra 2014.
Karihaugveien 22
Karihaugveien 22 er tomta med bygget
hvor Forlagssentralen tidligere lå. Dette

Skiltforskrift for
Bergtunveien

bygget ligger overfor Høybråten kirkegård. Området ligger i bydel Stovner.
Nå foreligger det rammetillatelse til å
bygge et lager på over 10 000 m2 på
store deler av det ledige tomtearealet.
Området grenser mot Granstangen, og
innkjøringen skal komme herfra. Planene
bygger på en gammel reguleringsplan
fra langt tilbake. Disse planene passer
svært dårlig inn i perspektivene for det
nye byutviklingsprosjektet for Furuset-området; FutureBuilt, som har hatt
stor fokus i media i den senere tid. Byrådet har dessverre fått vedtatt saken med
lagerbygget, mot et forslag fra Plan- og
bygningsetaten om et midlertidig byggeog deleforbud for å endre/stoppe denne
lagerutbyggingen.
-RT-

Miljøkomiteen har fått tilgang til brev av 15.12.2010 fra politiet til bydel Stovner om
skiltforskrift for Bergtunveien. Vi velger å gjengi dette brevet i sin helhet. Brevet gir
innsyn i hvordan politiet generelt vurderer fremkommelighet, parkering og hastighet
på villaveier.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo
Deres referanse

200400254-36

Vår referanse		

2009/06363-9 322

Dato		

12122010

Saksbehandler

Inge.E.Brekke

Svar vedrørende Bydelsvedtak om ny skiltforskrift for Bergtunveien.
Viser til Deres brev av 18. oktober 2010, vedrørende BU-vedtak i sak 133/10, samt referat fra
evalueringsmøte av 28. mai 2010.

Politiet fattet vedtak om ny skiltforskrift  235-2009, for Bergtunveien mellom Fredheimveien
og Høybråtenveien, høsten 2009. Hensikten med ny skiltforeskrift var å sikre ferdsel for gående
samt gi et ryddigere trafikkbilde. Forbudet mot parkering ble anlagt på samme side som fortau.
Hensikten var å gi gående og kjørende visuell kontakt, noe som er viktig dersom gående velger
å krysse kjørebanen.

Forbud mot parkering har og til hensikt å sørge for tilstrekkelig fremkommelighet. Stans
grunnet møtende trafikk er ikke vår definisjon på manglende eller dårlig fremkommelighet.
Bergtunveien ligger innenfor en fartsgrensesone med nedsatt hastighet, 30 km/t. Parkerte biler
langs veien bidrar til at hastigheten reduseres blant kjørende. Å forby all parkering langs en
gate eller vei er således uheldig etter vår oppfattning.
Politiet har ikke mottatt noen melding i fra Oslo Brann og Redningsetat, vedrørende
fremkommelighets vansker i Bergtunveien. Vi har foretatt befaring i Bergtunveien en rekke
ganger i løpet av denne høsten. Siste befaring ble foretatt denne uken, -uke 50, på formiddagen.
På det tidspunktet var det intet som tisa noen trafikale vansker som følge av gjeldene
parkeringsregulering.

Trafikkplan er kjent med at kjøring helt eller delvis på fortau er utbredt problem i Oslo.
Noe av årsaken skyldes mangel på respekt for vikeplikten, da kjørende som har sperringen på
sin side av kjørebanen unnlater å stanse. Terskelen for å bruke fortau som en del av kjørebanen,
øker i perioder med stor trafikkmengde.
For å imøtekomme Deres anmodning om endret skiltforeskrift for Bergtunveien, har vi
besluttet å justere gjeldene foreskrift. Ny skiltforskrift vil forby i den delen av Bergtunveien, der
kjørebanen er smalest.

Med hilsen
Reidar Førre Larsen					
Inge E. Brekke
Politiførstebetjent						Politibetjent III
Sign.							Sign.

Din lokale SOM
leveranDør av
SKOEN
SKOENSKOEN
SOMog SOM
helsesykepleierartikler
GUIDER
DEG
TIL
GUIDER
DEG
TIL Deg
GUIDER
DEG
TIL
skoen
soM
gUiDer
RIKTIG
GANGE
GANGE
RIKTIGRIKTIG
GANGE
til riktig gange
godkjent av nav for utlevering
av utstyr på blåresept
•
•
•
•
•

VER
D
NY ENSHET
!

inkontinens
kateterisering
Stomi
Brystproteser
ernæring

VE
VER RDEN
N
SD
NY EYNHSE-T!
HET
!

øvrige produktområder

• ortoser og støttebandasjer
• Støttestrømper og
kompresjonsbehandling
• reisestrømper
• Sårprodukter
• Hud- og fotpleie
• Helsesko

Lørenskog

Vi tilbyr utkjøring av varer
TECHNOLOGY

Bandasje AS
TECHNOLOGY
TECHNOLOGY

Butikken vår finner du på SkårerSletta 18 (viS-a-viS MetroSenteret) på lørenSkog. tlf. 67 91 96 72

A/S CENTRUM
GUMMISERVICE
I våre nye lokaler
på Skårer står
våre fagfolk alltid
klare til å hjelpe deg
24 timer i døgnet

A/S Centrum Gummiservice kan tilby dekk og felger til alle typer kjøretøy. Våre fagfolk vil hjelpe deg
enten det er til person – varebil - trillebår eller vogntog. Vi kan hjelpe deg med valg av dekk og
felger til akkurat din bil. Vi er medlem av Dekkpartner kjeden og har derfor over 60
samarbeidspartnere over hele landet.
DØGNVAKT
SERVICEBIL
GODE PARKERINGS MULIGHETER
ERFARNE FAGFOLK

INDUSTRIVEIEN 9
1473 LØRENSKOG

VI FØRER ANERKJENTE MERKER
GODT UTVALG I LETTMETALL FELGER
VI KAN LAGRE DERES DEKK

Du finner oss bak Karihaugen
ved Ellingsrud

TLF: 67 98 96 50
24 - TIMERS VAKT TLF: 41 44 85 89
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Hva skjer med språket vårt?
Vel-Nytt har spurt Stasjonsfjellet skole om de har elever
som kunne tenke seg å bidra
med stoff til bladet vårt. Vi
ønsker dette for at ungdommen kanskje gjennom dette
vil fatte mer interesse for
bladet, og hvordan det blir
til. Paal-André, Erik og Morten tok utfordringen, og de
har forsket litt på språket
vårt.
Vi er tre gutter fra Stasjonsfjellet skole
som har hatt et språkprosjekt i norsk
fordypning hvor vi kunne velge mellom 3
temaer: Slangord i gamle dager, KJ - SJ
lyden og slang nå. Vi valgte å finne ut om
slangord i gamle dager.
Vi gikk til Stovnerskogen sykehjem, fordi
vi tenkte: «Hvem kan vel gamle slangord
bedre en de gamle?»
På sykehjemmet spurte vi først noen av
de eldste på hjemmet, men de hadde
ingen slangord som de husket. Det var
for streng før i tiden så de turte ikke bruke det, fortalte de. Vi ville finne ut mer,
så vi spurte noen som jobbet i skranken.
De førte oss videre til en yngre dame
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Og her er de tre språkforskerne. Fra venstre: Paal-Andrè Bruun, Erik Tveiten Nordal og Morten
Minster.

som het Gerd. Hun husket mange slangord og var ikke redd for å fortelle dem.
Vi fikk ikke være der så lenge, men vi
lærte noen ord allikevel. Når vi fortsatte
prosjektet fant vi ut at nesten ingen av
dagens ungdommer forstår disse eldre
slangordene, som:
Hostesaft = pen dame på motorsykkel,
Lakkris = pen dame og Svarte farge blyanter = banning.
Det var også andre muligheter for valg
av tema som noen andre grupper valgte

å finne ut mer om. For eksempel var det
en gruppe som valgte og finne ut mer om
SJ - KJ lyden. De gikk rund på skolen
og spurte elever om de kunne utalle de
forskjellige ordene. Noen av ordene var
kjole, kjøttdeig, ski, skjære. Konklusjonen
var at nesten ingen klarte og utale KJ
lyden riktig. Så det betyr at lyden holder
på å forsvinne fra språket vårt. Og det de
fant ut er at det faktisk er tilfelle at dagens
ungdommer ikke bruker KJ lyden og isteden bruker SJ lyden.

Høybråten Sangforening
Nye toner i gammelt kor
Høybråten Sangforening
gikk i november 2010 inn i
sitt 89. år, men er fortsatt et
vitalt og aktivt kor som er
innstilt på å lære nye sanger.
Mens koret for jubileumsåret

Ved Olaf Stene

2012 allerede har begynt å
planlegge jubileumstur og
jubileumskonsert, er 2011
viet innøving av noen nye
sanger og opptredener i
Oslo og de nære omgivelser.

Koret hadde ved årsskiftet 32 aktive
sangere, og nye er velkommen.
Repertoaret fornyes i vår med noen
lettere sanger som ”She” fra filmen
Notting Hill og ”Dream a little dream”,
mens vi samtidig frisker opp sanger som
”Great Pretender” og ”Get me to the
church on time” fra My fair lady.
Det nye og utvidede repertoaret er
et fint supplement til korets kirkelige
sanger, bl.a. latinske, som Høybråten
Sangforening har fått rosende omtale av
bl.a. i lokalavisen.
Årets generalforsamling ble avholdt
mandag 7. februar 2011. Der ble Harald
Haslie valgt til ny formann etter Trond
Gjerde, som fortsetter i styret. Ellers var
det gjenvalg.
Høybråten Sangforening øver hver
mandag kl. 19.00 til 22.00 på Vardeheim
i Vardeheimveien 7. For nye sangere, er
det bare å møte opp på mandag, eller ta
kontakt med nyvalgt styreleder Harald
Haslie på mobil 41 69 73 22 eller korets
sekretær Olaf Stene på mobil 90 91 24
77.
Programmet for offentlige opptredener
våren 2011 ser foreløpig slik ut:
Kortreff på Grorud Samfunnshus tirsdag
5. april.
Lørenskog Sangerfestival lørdag 28. mai.

Tre trivlige høybråtendamer driver...
HØYBRÅTEN HOBBY

ANS

DIN HOBBY- OG
GAVEBUTIKK

Vi arrangerer kurs i .......
			Glassmaling / fusing
			Porselensmaling
			Akvarell
		
	Oljemaling
			Akrylmaling

Stikk innom og få vår kursplan
			E N H O B B Y ER E N G LEDE FOR LI V ET
Åpningdtider :
Onsdag 10 - 17
Torsdag 18 - 21

HØYBRÅTENVEIEN -1088 OSLO

TELEFON 22 21 44 11
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13. mars 2011:

«Jazz på Vardeheim» 25 år
Skrevet av Roar, Eilif og Jan

Spilleglade venner
28. desember 1976 åpnet Eilif Holen sitt
nybygde hus på Høybråten for gamle
musikkvenner. Felles for de fleste var at
de hadde lagt sine instrumenter på hylla,
noe Eilif syntes lite om. Derfor inviterte
han til fest med instrumenter. Sammenkomsten ble en jam session, som varte
frem til kl 0600 neste morgen. Julen
1977 ble dette gjentatt, også denne gangen ble festen en musikalsk suksess.
Eilifs initiativ bar frukt, en tradisjon var
skapt. Etter ti år hadde det som startet
som et juleselskap, fått et slikt omfang at
Eilifs hus ble for lite. I januar 1986 inviterte han derfor sine musikalske venner
og venners venner til Vardeheim for å
spille jazz, nyte lapskaus og «nippe til
noe attåt».
Jazz på Vardeheim
Kveldene med jam hjemme hos Eilif
Holen hadde fått mange til å pakke ut
instrumentene igjen og begynne å øve.
Det ble stiftet band og spillejobber av
forskjellige slag kom tilbake, det være
dansejobber, konserter eller annet.
Det er ikke riktig å si at musikklivet på
Høybråten var dødt. Kjell Eriksen og
hans Septett holdt det gående med
Skolekringkastningsendinger i NRK,
konserter m.m. og Kjell var en inspirator
og pådriver i det lokale musikklivet i en
årrekke.
”Mytteristene”
Fra 1980 kom en gruppe musikanter
sammen til ukentlige prøver i kjelleren
til Roar Hartung. De fleste musikantene

Lill Holen, Terje Johansen, Sigmund
Skrinde, Roar Hartung, og Jan Arne Saue
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hadde sitt utspring fra Kjell Eriksens
septett, og hadde spilt sammen med
Kjell siden 1960-tallet. De ble tildelt navnet «Mytteristene» når det musikalske
forholdet med «Høybråtens store sønn»
ble litt anstrengt.
JazzMania
Navnet JazzMania oppsto i 1983 da
vokalisten Lill Holen, etter mange år
i USA, ble med i den allerede eksisterende sekstetten med: Terje Johansen,
trompet, Knut Harlem, tenorsax, Roger
Amundsen, gitar, Sigmund Skrinde,
piano, Roar Hartung, bass og Jan Arne
Saue, trommer. Navnedåpen ble foretatt på panseret av Lills sorte Mercedes
kabriolet utenfor bandets øvelseslokale
på Høybråten. Bandet hadde da fungert
siden 1980, og hadde jobber på jazzklubber i Østlandsområdet. Lill tilførte
gruppa en ny dimensjon med sin unike
kjennskap til jazzens standard-repertoar
og nærkontakt med tekstene.
Jazzklubben. 1986-91
Eilifs samling på Vardeheim i januar
1986 ga Roar Hartungs idèen om å
starte opp en jazzklubb på Høybråten.
Lokalmiljøet trengte et musikalsk samlingssted og JazzMania trengte et mer
nærliggende mål for all øvingen. Det å
være husband ville være en passende
oppgave. Vardeheim var et egnet lokale, og det ble booket inn noen tilfeldige
torsdager.
JazzMania startet med Jazz på Vardeheim 13 mars 1986 og tenoristen
Per Halvorsen var første gjestesolist.
Klubben fortsatte med månedlige konserter fram til mars 1990. Bandet spilte
vederlagsfritt, og inntektene ble brukt til
å dekke utgifter til inviterte gjestesolister
og leie av lokale etc.
Mye hard jobbing, spennende og krevende gjestesolister som skulle ”kompes”, (se ”Hall of Fame”) og målrettet
arbeid med JazzMania ga resultater. Det
ble lagt stor vekt på at JazzManias innledende sett hver kveld skulle inneholde
nye låter, og en strebet etter å variere
stilartene så mye som mulig med kammerjazz, be-bop, cool, (mainstream) og
jazzrock/latin.
De gode hjelperne.
Thor Dynna var den første tiden klubbens vert, noe som foruten å ta kontakt
med solister og sørge for at de hadde
det bra hos oss, også hadde en praktisk
side som besto i transport av solister og
andre musikanter.
Noe senere ble Frank Rylander kon-

taktet. Frank så raskt at det måtte mer
forutsigbarhet til for å hente inn tilhørere. Klubbkvelder ble reservert for
hele året og fredagene egnet seg langt
bedre for både publikum og musikanter.
Frank hadde, som medarbeider i bladet
”Jazznytt”, gode kontakter i Oslo Jazzsirkel og Norges Jazzforbund. Han ble
derfor en nøkkelperson som sto for bl.a.
all booking av gjestesolister.
Knut Harlem tegnet den nå så kjente
”kornetten” som ble Jazz på Vardeheim
sin logo, Lill Holen kjøpte metervis med
stoff på Fretex, og bandjentene sydde
duker. Alt praktisk ble ordnet av JazzMania, koner/samboere og nære venner.
Rigging og pynting før - og nedrigging
etter konsertene. Uten disse entusiastiske hjelperne hadde ikke Jazz på Vardeheim eksistert.
Oslos ypperste jazzsolister.
Foruten gjestebesøk av Oslos ypperste
jazzsolister, dukket det i perioder også
opp mange unge, dyktige musikanter
som ble med på kveldens avsluttende
jam. Det ble også arrangert fotoutstillinger og miniforedrag om jazz, og Vardeheim ble fylt opp av jazzinteresserte
med en god aldersspredning. Ryktet om
god stemning og konsentrert lyttepublikum spredde seg.
Etter fem års drift betalte JazzMania ut
sin siste gjestesolist med de siste kronene i kassa, og oppfordret andre til å ta
opp stafettpinnen. Gitaristen Jan Berger
sa: «Jeg er villig til å forsøke – det er for
ille å stoppe nå.»
JazzMania som gruppe ble oppløst, men
året etter oppsto trioen Blåmann’da på
initiativ fra Terje Johansen med Terje på
trompet, Finn Gulbrandsen på gitar og
Roar Hartung på bass. I 1994 ble Roger
Amundsen med på gitar. Blåmann’da var
aktiv med i Oslos jazzliv i årene 1992
– 2004, har spilt på Jazzfestivalen på
Kongsberg og på jazzklubber i Kragerø,
Risør, Arendal og Bergen.

Bjarne Nerem på Vardeheim 1986

og inviterte til musikalsk klubbkveld 25.
november Interimsstyret fungerte frem til
årsmøtet 20. januar 2006.
Ved oppstart i november 2005 hadde
klubben mottatt kr. 7.200,- fra «gamle»»Jazz på Vardeheim» øvrig startkapital ble lagt ut av interimsstyret. De første
klubbkveldene gikk med flere tusen kroner i underskudd. Frem til høsten 2006
spilte musikerne for symbolske honorar
for å hjelpe klubben i gang igjen.
Fra i 1985 å være et møtested for husorkester og inviterte gjestesolister samt
etterfølgende jam sessions hvor alt
stilmessig skulle ligge innefor begrepet
mainstream, tilbyr klubben nå program
som spenner fra New Orleans til nyere
norsk jazz. Jazz på Vardeheim har blitt
et kultur- og kultbegrep i henholdsvis
Groruddalen og innenfor Oslos jazzmiljø.
Klubben opplever å være attraktiv for
de beste musikere innenfor jazzens
forskjellige stilarter. Her blir hver enkelt
konsert en spesiell opplevelse både for
utøvere og publikum.
I 2005 dro Knut Harlem i gang kvartetten
”Sopranos” med Knut selv på sopran- og
tenorsax, Sigmund Skrinde, piano, Roger Amundsen, gitar og Roar Hartung,
bass.
Jan Berger tar over 1991-våren 1992
I februar 1991 tok Sonja og Jan Berger
som den gang bodde på Høybråten, utfordringen og ble vertskap etter en periode hvor klubben nærmest hadde ligget
i dvale. Med Einar «Pastorn» Iversen,
og Erik Amundsen som sine musikalske
kompanjonger dannet Jan husorkester.
Disse tre samt gjestesolister holdt det
gående i vel ett år. Da fikk Jan Berger
som jobbet i data, jobb i Paris, og klubben ble nok en gang lagt på is.
Eilif Holen som klubbvert 1992-2005
Konseptet med en jazzklubb på Høybråten var der, men noen måtte gjøre noe
for å revitalisere konseptet. Ildsjeler møttes hjemme hos Roar Hartung, og Eilif
Holen tok grep om roret.
Sammen med Knut Simensen, Tore
Lund, Wencke Wangberg, Krister Byklum, Atle Hagen, Jan Rogne Laget ,
Jan Gaarder, Rita Håkonsen, m. fl. Var
inngang og salgsbar dekket.
Tidligere hadde Klubbkveldene vært
bygget rundt et fast band. Holen hadde
ikke eget band, men JazzMania hjalp til
som klubb-band. Gjennom godt samarbeid, iherdig reklamering og telefonrunder før hver eneste klubbkveld, begynte
folk å komme tilbake.
Nok en gang svingte det på Vardeheim.
Til å begynne med var kveldene 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
stod disse i kø for å spille. Krefter som
Kjell Eriksens septett og sanggruppen
Jazzådu, Njaal Arder med venner, JazzMania, Eivind Sannes, Coolit, The Real
Thing, Paul Weeden, Laila Dahlset og
Totti Berg, likte seg godt på Vardeheim.
Klubben, Jazz på Vardeheim, hadde
klart å bygge opp et godt renommé. En
jazzklubb i et lite lokalmiljø er ingen gullgruve, men det gikk rundt uten bidrag
fra det offentlige. At Jazz på Vardeheim
ble verdsatt av lokale myndigheter,
kom tydelig til uttrykk da Eilif Holen på
klubbens vegne i 1997 ble tildelt bydel
Furusets kulturpris for klubbens aktivitet
i lokalmiljøet.
21. mai 2005 ble en merkedag for klubben. Eilif Holen hadde drevet Jazz på
Vardeheim i 13 år og arrangerte denne
lørdagen sin siste konsert. Han kunne se
tilbake på en arbeidsinnsats det står stor
respekt av. Klubben hadde da eksistert
i 20 år og det var over 30 år siden det
hele begynte som en festkveld hjemme
hos ham. Mange av de tilstedeværende
oppfordret til fortsatt klubbdrift, men ingen sto i kø for å overta den arbeidskrevende virksomheten Jazz på Vardeheim
hadde utviklet seg til. For tredje gang
i klubbens historie var behovet for innsatsvillige ildsjeler et faktum.

Tilbakeblikk:
I dag etter 25 år med levende musikk på
Vardeheim er det interessant å se hva
denne klubben har skapt. Roar Hartung,
som flyttet til Nesodden i 2005, har
der skapt ett nytt miljø på Helviktangen
med konserter og jam muligheter og på
Høybråten finner vi Eilifs Swinggruppe
«Firkløverjazz» på oppdrag rundt om i
Akersdalen. Med seg har han bl.a. Finn
Gulbranden og Finn Torgersen fra Ellingsrud.
Jazz På Vardeheim forsetter under ledelse av Jan Haanæs og er fortsatt et yndet
sted for både musikanter og publikum en
gang i måneden.
Kjell Eriksen nå 75 år feiret høsten 2010,
dagen med to fulle hus i Konserthuset med sin Sepett og Sangkvintetten
Jazzådu.
Det finnes knapt en eneste etablert musikker i Østlandsområdet som ikke har
frekventert «JAZZ PÅ VARDEHEIM».
Har-

Jan Haanæs tar over. 2005Høsten 2005 besluttet Terje Kleven,
Anne-Lise og Jan G. Haanæs å starte opp klubben på nytt under samme
navn, men nå innenfor rammene av en
medlemsklubb med årsmøter, vedtekter,
valgt styre med arbeidsfordeling på flere
og et aktivt medlemsengasjement. De
tre initiativtakerne dannet interimsstyre
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Husk parkkvelden
tirsdag 7. juni kl 19.00
Transporttjenester i ditt nærmiljø

Transport/distribusjon med små lastebiler. Søppelhenting
av hageavfall/møbler/hvitevarer/innbo/løsøre. Søppeltaxi for
henting av inntil 2 kubikkmeter på timen.

Ring eller send meg en sms før du begynner å kaste.
Jeg har kanskje den beste og billigste løsningen for ditt avfall.

Ring Terje på tlf. 917 90000
TE-SØ Agentur/Transport Vardeheimveien 17B, 1088 Oslo
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TANNLEGER OG SPESIALISTER I LØRENSKOG

Vi tilbyr alt av tannpleie i stor
og moderne klinikk
Vi er 12 tannleger, tannpleiere og tannlegespesialister.

Våre spesialister tar imot henvisninger:
Periodonti – behandling av tannkjøttsykdommer.
Endodonti – rotfylling av tenner.
Kjeveortopedi – tannregulering av voksne og barn.
For voksne tilbyr vi tannregulering på baksiden av tennene.
Kirurgi – innsetting av tannimplantater.
Fjerning av visdomstenner og annen småkirurgi.
Behandling av snorking og moderat søvnapné.
Utlån av enkelt diagnoseverktøy.
www.digeldesign.no

Les mer om oss på våre nettsider:

www.tannhelsesenter.no

TANNHELSESENTERET LØRENSKOG AS
Solheimsenteret, Skårersletta 10, 1472 Lørenskog
post@tannhelsesenter.no

t: 67 91 72 00*
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Det skjer litt av hvert på
Stovnerskogen sykehjem . . .
Ved Holger Olsen
Først og fremst er vi et sykehjem med
all den kunnskapen vi trenger for å drive
god eldreomsorg. Pasienter i dag har
ikke lenger bare en diagnose – men opptil
fire, fem eller seks. Derfor har vi som
ett av få sykehjem - bare sykepleiere i
samarbeid med våre leger som jobber
med medisinering. Men ellers har vi alle
ansvar og fokus på å aktivisere med
arrangementer og underholdning.
I fjor hadde vi 120 arrangementer av ulik
art, noen egne tilstelninger som krabbefest,
italiensk aften, påskemesse, julemesse, sommerfest, grøtfest,
St. Hansfest, nyttårsfest, dugnad og aktivitetsdag. (En god
grunn til å slippe dugnad er høy alder.)
Konsert med GT-Sara, musikkundervisning,
mannekengoppvisning med egne modeller.
Vi har hatt fire egne Gudstjenester med
sykehjemsprest og tretten andakter
rullerende på avdelingene. Bingo hver
fredag formiddag er også veldig populært.
Fra nærmiljøet har vi hatt utrolig stor glede
av Høybråten skoles
prøvetog før 17. mai, Tempo Høybråten
Janitsjar, Høybråten skolekor, Høybråten damekor, Stovner
Bydelskor, 17. mai-korpset, Laudamuskoret, Jazzkonsert med Firkløverjazz og Eilif Holen, Vestli skole
7.
klasse med Luciaoppvisning, Stovner skolekor, Stig skolekorps
og Lillestrøm trekkspillklubb som har spilt opp til dans.
Vi har gode forbindelser til frivillige organisasjoner bl.a. Lions

Primus motor i Frivillighetssentralen
Trenger du hjelp eller har du tid

og ønsker om å hjelpe andre i
nabolaget?
Frivillighetssentralen er der for
din skyld.
Vi trenger flere medarbeidere.
Vær med i vårt hyggelige miljø.
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Club, Stovner som ga oss et helt nytt piano i fjor, Lions Club;
Høybråten, Røde Kors som har månedlige hyggetreff og Grorud
LHL som gjentatte ganger har hatt musikk og dans i kantina.
Vi har faste treningsaktiviteter i
gruppe, fire ganger i uken med
fysioterapeut både for sittende
og stående pasienter. Samt
et treningsrom som er til fri
benyttelse.
Alle avdelinger har ukentlig
aktiviteter av forskjellig art og
alle har i år opprettet egne
aktivitetskontakter. Aktivitørene står også til disposisjon som
oftest på tirs-dager for avdelingene.
Avdelingsvise aktiviteter blir tilrettelagt i forhold til pasientene.
I fjor ble det bakt, danset, hørt på musikk og sunget, sett film,
spilt spill eller kort.
Avd. 1B har egen
sansehage som
brukes flittig vår,
sommer og høst. Hvor
det ble sådd, plantet,
stelt, luket og høstet
inn og tilberedt.
Onsdag 11. mai har vi åpen dag – fra kl. 12-16. Da inviterer vi
naboer og bydelens innbyggere til å bli kjent med oss, og viser
gjerne frem hvor fint vi har det. Rekker du ikke dette kan vi
avtale en annen dag…
Vennlig hilsen
Stovnerskogen sykehjem

Vi er til tjeneste for de som ikke klarere
seg selv.
Vær med å skape et trivelig nabolag.
Vi er der for både å gi tjenester og yde
tjenester. Alt er basert på frivillighet og
gleden ved å glede andre.
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 Jan Erik og Odd Tlf. 22 21 79 67

Har du en stubbe eller flere du vil bli kvitt?

Stubbefjerning uten å grave!
Raskt og rimelig - vi freser både store og små stubber

Ring oss for gratis befaring

Tlf. 905 29 130 • www.stubbeservice.no

Tannlege MNTF

KARL KRISTIAN ANDERSEN

Folkvangveien 19
Tlf. 22 21 10 10
Vi fører garn fra
Dale

• Sandnes • P.T. • Drops

Broderiartikler - Syartikler - Knapper
- Glidelåser - Smykker/perler - Quiltestoffer
- Hobbyartikler fra Panduro

Solheim Senter
Skårersletta 10 v/Kiwi, tlf. 67 90 09 65
Åpent mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10–17.
Torsdag kl. 10–19 • Lørdag kl. 10–15
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En orientering om Stovner eldresenter
Ved Thor Henriksen

01.01.04 ble Høybråten en del av Bydel
Stovner. Det betyr at vi må forholde oss
til Stovner Bydelsforvaltning i både større
og mindre saker.
Noen var redd for at Høybråten skulle
bli usynlig i Bydel Stovner. Slik er det
ikke blitt, for lederen i Bydelsutvalget
(”ordføreren”), nestlederen og flere av
medlemmene i Bydelsutvalget er fra
Høybråten, og de gjør en god jobb.
For den mer voksne del av
Høybråtenbeboerne (vi over 60), er det et
utmerket tilbud ved Stovner Eldresenter
som ligger ”midt i ” Stovner Senter.
Dit er det god forbindelse med buss
64A som kjører gjennom det meste av
Høybråtenområdet.
Eldresenteret er et andelslag, for øvrig
det eneste i Oslo, eies av brukerne
og ledes av et styre i samsvar med

aksjeloven. Åpningstiden er mandagfredag kl 08.00-15.30, med matservering
kl 09.30-15.00 og daglig besøkende er
100-200.
Det serveres varierte middagsretter,
men også smørbrød, bagetter, vafler,
kaker, kaffe, te med mer. Det er tydelig
at middagene frister mange, for rundt
middagstider er det ofte ganske fullt i
kafeteriaen. Men det er mer enn mat
og drikke på Eldresenteret. Det er
forskjellige aktiviteter som sang, dans,
teatergruppe, håndarbeid, snekring,
maling, spill og annet. Det arrangeres
trim med instruktør, teaterbesøk og reiser
i inn- og utland. Med jevne mellomrom
er det hyggekvelder med god mat og
alle rettigheter, levende musikk og dans,
dans, dans… Eksempel på hyggekveld er
torskeaften, viltaften, servering av lutefisk
...

FØRERKORT
Trafikalt grunnkurs
bil & moped -- lett- & tung MC
Ring for tilbud!
Autoteam Lørenskog:
Autoteam Lørenskog:
Astridsv.
1, 1473 Lørenskog Tlf: 67 90 75 07
Autoteam
Lørenskog
Astridsv.
1, 1473Autoteam
Lørenskog
Tlf: 67 90 75 07
Nannestad:
Stensetgutua 1, 2032 Maura Tlf: 63 99 77 17
Autoteam Nannestad:
Astrids
v.
1,
1473
Lørenskog.
67 90 75 07
Stovner:
Stensetgutua 1, Autoteam
2032 Maura
Tlf: 63 99 Tlf.
77 17
Stovner Senter 3, P.B. 27, 0985 Oslo Tlf: 67 90 75 07
Autoteam
Stovner:
Autoteam
Stovner
Autoteam
Manglerud:
Stovner Senter 3,
P.B. 27,6,0985
OsloTlf:Tlf:
900775 07
Plogveien
0612 Oslo
2267
26 34
Autoteam
Manglerud:
Stovner Senter 3. PB 27. 0985 Oslo. Tlf. 67 90
Plogveien 6, 0612 Oslo Tlf: 22 26 34 07

www.autoteam.no
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Eldresenteret gir ut publikasjonen
STELA med en kort beskrivelse av
Eldresenteret, aktivitetene og tidspunkt
for arrangementene.
Oslo kommune har bestemt at det skal
være et Brukerråd ved alle eldresenter i
Oslo. Rådet skal bestå av 5 brukere og
Daglig Leder. I Brukerrådet på Stovner er
to brukere fra Høybråten: Thor Henriksen
og Lise Alstedt. Brukerrådet har 5-6
møter pr år, og i mandatet er det fastlagt
at alle saker som berører brukerne kan
tas opp.
Stovner Eldresenter er meget veldrevet,
så det meldes bare inn 2-4 saker pr år.
Sakene blir vanligvis løst på kort tid og
slik at alle blir fornøyd.
Lise og Thor ønsker at flere
Høybråtenpensjonister skal bli kjent med
dette utmerkede tilbudet og håper å treffe
flere på Eldresenteret.

SKAL DU SELGE BOLIG?
Da gjør du smart i å kontakte ditt lokale Aktiv-kontor på Furuset. Vi har solgt mange boliger på
Høybråten til meget gode priser. Det avgjørende for et godt salg er å markedsføre boligen skikkelig,
samt at dere bruker en megler som kjenner ditt nabolag godt. Dette garanterer vi for.
Planlegger du salg av din bolig, så anbefaler vi deg å legge den ut for salg NÅ! Kombinasjonen av få
boliger for salg, og mange kjøpere i markedet, har gitt mange prisrekorder hos oss den siste tiden.
Vi holder til ved siden av apoteket på Furuset Senter! Ta turen innom for en uforpliktende boligprat!

Vi megler frem dine
verdier.
www.aktiveiendom.no
Aktiv Eiendomsmegling AS, Furuset Senter, Tlf: 22 90 67 90, epost: furuset@aktiveiendom.no
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Klipp her

Bli medlem av
Høybråten
Velforening

Grasrotandelen
Høybråten Velforening

Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i
området og virke for stedets kulturelle, sosiale og fysiske miljø, og
beboernes trivsel og sikkerhet.
Du kan delta aktivt i styret, i en av våre mange komiteer, eller du
kan bare være medlem.
Klipp her
Medlemskapet koster kr. 200,- pr. år for hver husstand.
Ønsker du medlemskap : Send e-post til velhuset@hoybratenvelforening.no eller innbetal medlemskontingenten til konto
9005.05.85092. Husk å oppgi navn, adresse, telefon og e-post-adresse. Vi ønsker deg/dere velkommen.

Utleie av Velhuset
Priser:
Salen			
Salen			
Møterom 1 etg. 		

fredag-søndag
mandag - torsdag
mandag - søndag

kr 2 700.kr 1 600.kr 500.-

Reduksjon for medlemmer er kr 100.Prisene er inkludert rengjøring og musikkanlegg.
Henvendelse leie av salen/møterom:
Velhuset tel. 22 21 79 67 mellom kl. 10.30-12.30 (hverdager)
Lise Alstedt 22 21 21 01 mob.48 13 55 11
e post : lise@alstedt.no

Annonsepriser
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		Adresse		Postnr.		Tlf. privat
Bergtunvn. 1B
Myrbakkveien 1B
Torbjørnsvei 2 A
Brolandsveien 5
K.Andersensvei 74 A
Kleiva 11 B
Høybråtenvn 92
Høybråtenvn. 87 D
Høybråtenvn. 72 H
Linjevn 66.
Solbakken alle’ 9 A
Kleiva 11b		
Myrbakkveien 1B
Fredheimvn. 6
Bjerkliveien 1b
Linjebakken 4
Kleiva 2 A		
Linjebakken 4

kr 2 500.kr 3 500.-

Vel-Nytt deles ut til samtlige husstander på Høybråten.

Høybråten Velforening - Linjebakken 4, 1087 Oslo
Hjemmeside:www.hoybratenvelforening.no

Leder:
Villy Kolstad
Nestleder:
Ronny Maasø
Sekretær:
Inger-Lise Skog
Regnskapsfører
Liv Bøgseth
Styremedlem:
Lise Alstedt
Styremedlem:
Bjørn Andersen
Styremedlem
Ole Kristian Ensrud
Styremedlem:
Anne-Lise Haanæs
Styremedlem:
Lise Rastad
Huskomitè:
Rune Klarholm
Miljøkomitè:
Ragnar Torgersen
Arr. Komitè:
Grete Andersen
Distr.komitè:
Ronny Maasø
Red.komitè:
Eilif Holen		
Valgkomitè:
Bjørg Kluge
Frivillighetssentralen		
FrivillighetssentralenOdd Gram		
Velhuset:				

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

1087 Oslo		
22 21 20 28
1088 Oslo				
1086 Oslo		
22 21 17 33
0980 Oslo		
22 10 24 12
1086 Oslo		
22 21 21 01
1088 Oslo				
1088 Oslo		
22 21 14 45
1088 Oslo		
22 21 08 76
1086 Oslo		
21 45 00 34
1087 Oslo		
22 21 83 43
1086 Oslo		
22 10 46 71
1088 Oslo				
1088 Oslo				
1087 Oslo		
22 21 15 35
1087 Oslo		
22 21 16 35
1087 Oslo		
22 21 79 67
1088 Oslo		
22 21 15 41
1087 Oslo		
22 10 90 51

Mobil/jobb

E-post

90 17 21 47
villykol@online.no
95 52 73 75
ron-maas@online.no
91 69 33 76
inger.lise.skog@bilia.no
97 07 70 83
liv@hans-becker.no
48 13 55 11
lise@alstedt.no
47 28 78 78
bjorn@es-trykk.no
92 61 93 00
ole@ruudvvs.no
99 40 13 14
jhaanaes@frisurf.no
91 85 03 48
lise.rastad@hotmail.com
94 84 01 78
runeklar@online.no
90 05 58 80
ragnarto@online.no
91 55 22 70
grete@es-trykk.no		
95 52 73 75
ron-maas@online.no
48 07 66 35
eilie@online.no
93 89 13 71
bj-klug@online.no
frivillig@hoybratenvelforening no
frivillig@hoybratenvelforening.no
velhuset@hoybratenvelforening.no

Jeg ønsker å bli medlem i Høybråten Velforening
Navn________________________________________
Adresse______________________________________
Post nr_________ Poststed_____________________
E Post _________________________
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Høybråten Velforening - Linjebakken 4, 1087 Oslo
Hjemmeside: www.hoybratenvelforening.no

Honda IZY HRG 465
– nå med bioklipp inkludert i prisen!

zOppsamling, bioklipp, løvoppsamling og
bakutkast i en og samme maskin
z Lettstartet
z Opptil 50 % større oppsamlingskapasitet
z Gjennomtenkt bioklipp-system med dobbel kniv
z Autochoke

Veil. pris
IZY HRG 465
med bioklipp kr. 6495,-

NÅ kr. 4995,-

Importør: BEREMA AS www.berema.no

Brobekkveien 104 A, 0582 Oslo.
Telefon: 23 05 06 40
Telefaks: 23 05 06 50
E-post: firmapost@gronvoldmaskin.no

Tilbudet gjelder så langt
lageret rekker

Åpent:
Mandag–fredag 7–16
Lørdag og søndag stengt.

●SERVICEVERKSTED ●INNBYTTE ●FINANSIERING
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VI HAR LANG ERFARING OG ER SPESIALISTER INNEN ELEKTRO, MALING OG FARVER

Tel :
Fax:
Fredheimveien 3, 1087 Oslo

Lamper og pærer oppe . . .

Hvitevarer
komfyrer, kjøleskap,
vaskemaskiner etc.,

22 79 09 80
22 79 09 81

e-post: kontor@holmsens.no

installasjon@holmsens.no

. . og en kjeller full av dekor og maling både for inne og ute

Registrerte Elektriske
installatører

Medisinutsalg og Post i Butikk

VI HAR LANG ERFARING OG ER SPESIALISTER INNEN ELEKTRO, MALING OG FARVER
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