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Starveien 6. Telefon:  22102416 • joker.starveien@ngbutikk.net

ÅPENT:
Hverdager 08.00–22.00
Lørdag 09.00–21.00
Søndag 09.00–21.00

Starveien

Åpent alle dager hele året!

Hver mandag er GLADMANDAG÷5%
PÅ ALT DU  HANDLER

Velkommen til Joker  
i Starveien!

I vår butikk finner du alt 
det du trenger til din 
daglige handel. 
 Hos oss finner du også 
alltid Ukens Joker og 
andre gode tilbud. 
Ukens Joker er en vare du bruker mye av, 

fra en leverandør du stoler på, til en pris som gjør deg  
skikkelig glad. Og skulle varen være utsolgt, får du den samme 
varen til samme pris - uken etter.

Vi bringer varer til firmaer og hjem.  
Gratis hjemkjøring ved kjøp av varer for over kr. 500,- 
 

Vi ønsker deg velkommen som kunde!

SØNDAGSÅPENT

 
KAFFE

10,-
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Høybråten i et 
10-års perspektiv

Jeg er bedt om å reflektere over 
utviklingen på Høybråten som i 
2014 kan feire 10-års jubileum 
som del av Bydel Stovner. Det er 
10 år som har satt mange spor 
og som viser at Høybråten med 
sitt engasjement har bidratt til en 
positiv utvikling i bydelen vår. 
Bydelsreformen i 2004 foretok 
en reduksjon i antall bydeler fra 
25 til 15. Som følge av dette ble 
Høybråten overført fra daværende 
Bydel Furuset og utgjorde en 
befolkningsmessig økning fra 
24 000 til ca 30 000. 
Selv om Stovner ikke har hatt en 
sterk befolkningsvekst i denne 

10-års perioden, har bydelen økt jevnt og trutt og er i 2014  en 
bydel med nærmere 32 000 innbyggere.
Jeg har hatt gleden av å være bydelsdirektør fra 2004 og har sett 
Høybråtens forvandling fra et skjermet, idyllisk villastrøk til en 
delbydel i en moderne storby med de utfordringer og muligheter 
det gir.
Mitt bilde av Høybråten er at det fortsatt er en idyll med masse 
kvaliteter og en befolkning som skjermer om sitt nærområde og 
engasjerer seg positivt.
Høybråtenområdet består primært av boliger regulert i 
Småhusplanen, noe som med unntak av Gamle Stovner ikke var 
et fremtredende trekk i bydelen før 2004. 
I 2004 tok Bydelsutvalget initiativ til å få etablert en møteplass 
mellom bydelens velforeninger og sentrale bydelspolitikere.
Høybråten Velforening utmerket seg rask som aktiv og interessert 
både i sitt arbeid for lokalområdet, men også som en viktig 
bidragsyter, medspiller og med kritiske øyne på bydelens og 
kommunens sakshåndteringer. Dette er et viktig demokratisk 
bidrag, og en direkte føling med folkets røst. Fortetting i urbane 
strøk og økt trafikkbelastning er av de temaene som helt klart har 
engasjert mest, og hvor Høybråten Velforening har bidratt til at 
bydelens politikere har fått verdifulle råd i sitt arbeid.
Også bydelsutvalget bærer preg av at Høybråten har engasjerte 
beboere som stiller opp i politikken, så vel som i Velforeningen 
og innen idretten. Høybråtenbeboerne har lang tradisjon i 
aktiv tilstedeværelse og synlighet i samfunnet. På denne måten 
skiller området seg fra nyere delbydeler hvor tilflytning primært 
kom som følge av drabantbyutbyggingen rundt 1970, og hvor 
befolkningens mangfoldighet krever tid for å skape felles kultur 
og samfunnsengasjement. Men tiden bidrar til endring, og 
Høybråtenbeboernes samfunnsengasjement har også vist veien og 
bidratt til at Vestli Vel stiftet sin nye velforening.
Jeg har hatt gleden av å treffe Høybråtenbeboere i mange 
sammenhenger og sett at foreningslivet har god rekruttering og er 
et viktig «lim» i lokalsamfunnet. Stå på for lokalsamfunnet – det er 
min hilsen til dere!

Maria Brattebakke
Bydelsdirektør

Innhold

Ansvarlig utgiver:  
Høybråten Velforening 
 
Layout og redigering:
Dag Oskar Jensen

Red. avsluttet 1. oktober 2014 
Neste utgave mai 2015
Matr.frist. 15. april 2015

Trykk: TS Trykk AS
Opplag: 4000

I redaksjonskomitéen:
Dag Oskar Jensen (red.) 
   (annonser),  tlf. 98203332
Arild Rognlien (annonser),  
    tlf. 95933577
Ragnar Torgersen, tlf. 90055880 
Tore Grue, tlf. 95155583
Lise Alstedt (korrektur),  
tlf. 48135511
Frøydis Cederkvist Stenerud, 
    tlf. 41398061 

Alle usignerte bilder/artikler  
er tatt/skrevet av redaktøren.

Høybråten i et 10-års  
perspektiv (leder)……………..……..  3
Planer og utbygginger………………  4
Nytt i Bydel Stovner………………… 6 
Miljøkomitéens arbeid ……………. 7 
Ragnar fikk Bydelsprisen 2014 …. 7 
Informasjon fra miljøkomitéen ….  8 
Høybråten skole på 50–60-tallet  
  (del 2)………………………………… 9 
Bakås skanse fredet ……………… 12
Par i damer………………………….. 12 
17. mai …………………………….… 14  
Nybyggerne på Høybråten ………. 15
Begivenhetsrik parkkveld ………. 16 
Anton Tschudis salg av tomter  
 på Høybråten ……………………. 17 
Høybråten-prisen –  
 vinnere siden 1997 …………….. 17 
Barneparken i Bikuben……….…. 17 
Hvem var Arthur Larsen?………:. 18 
HSIL-sidene …………………… 19–22 
Høybråten pensjonistforening …. 24 
Øvre Høybråten barnehage 40 år  24 
Aktivitetsskolen ……………………  25 
Høybråten Maleklubb ……………. 27 
Østre Aker Husflidslag  ………….. 28 
Høybråten Sangforening ………… 29 
Høstdugnad i Liastua ……………. 30 
Historisk vandring på Høybråten 32 
Høybråten Jeger- og Fiskeforening  34 
Turer – historier fra nærmiljøet .. 35 
Hjertesukk fra Høybråtens  
 beboere …….…………………….. 37 
Sanitetsforeningen jubilerer ……. 38
Mary Haugen ………………………. 38
Rettelse ……………………………… 38

Maria Brattebakke.



Vel-Nytt Nr. 1  2011       Side 44 •  Vel-Nytt HøsteN 2014

Planer og utbygginger
Ved Ragnar Torgersen,
Redaksjonskomitéen

På Høybråten 
Det har i praksis blitt en arbeidsdeling 
mellom miljøkomiteen og redaksjons-
komiteen. Miljøkomitéen informerer 
om de byggesakene som de har sett 
på i det siste (jf. egen artikkel), mens 
redaksjonskomitéen omtaler øvrige 
byggesaker og annet. Redaksjon-
skomitéen benytter seg av offentlig 
informasjon fra Saks-innsyn på Plan- 
og bygningsetatens (PBE) nettsider. 

Byggesaker på Høybråten 
Rammene for hva som tillates ved 
byggesaker legges av den såkalte 
Småhusplanen; «Regulerings-
bestemmelser for småhusområder 
i Oslo ytre by» vedtatt av 
bystyret i 2006 og justert i 2013.  
Hovedtrekkene her er at det tillates et 
bebygd areal; BYA (utnyttelsesgrad) 
på 24 prosent av netto tomt. Det er 
fastsatt krav om maks. ni m høyde til 
gesims målt fra flat grunn, noe som 
stort sett innebærer maks. to etasjes 
hus. Det er fastsatt krav til størrelsen 
på uteoppholdsarealet. I tillegg finnes 
det en parkeringsnorm for Oslo, som 
krever bl.a. to parkeringsplasser à 18 
kvm på egen tomt ved eneboliger.    
 
Utviklingen på Høybråten preges 
nå av at det har vært flere tomter til 
salgs; ikke minst etter arveoppgjør. 
Flere er kjøpt opp av ulike 
profesjonelle utbyggere. Deres hensikt 
er å tjene mest mulig penger. Dette 
innebærer at enkelte prøver å presse 
inn så mange boenheter på tomtene 
som mulig. De prøver med bl.a. med 
underjordiske parkeringsanlegg/
parkering i kjeller for å få plass 
til flere boenheter (underjordisk 
parkering inngår ikke i BYA). Flere 
av utbyggerne argumenterer ellers 
med at bebyggelsen på Høybråten 
er uensartet, og da må det kunne 
tillates f.eks. flate tak. PBE har i den 
senere tid godkjent flere utbygginger 
med flate tak. Det har kommet 
naboprotester på de fleste søknadene i 
senere tid. Det er etter mitt syn viktig 
å protestere når man mener at det er 
grunnlag for dette.  Både utbygger og 
PBE er pliktige til å vurdere nøye om 
protestene skal få konsekvenser for 
utformingen av prosjektene.      

Myrbakkveien 1 
I mars 2013 ble det gitt ramme-
tillatelse til å bygge tre tomannsboliger 
på denne tomta i Myrbakkveien 
1. Fristen for å starte er tre år 
fra rammetillatelsen ble gitt, men 
utbyggingen har ennå ikke startet. 
Årsaken skal være at utbygger ikke 
har økonomi til å starte. Det er to 
ganger tidligere gitt rammetillatelser 
til utbygging for Myrbakkveien 1, men 

begge gangene har man ikke kommet 
i gang. Det har vært endringer i 
eierforholdene underveis. Nå er det 
nytt firma som eier tomta. 

Linjeveien 34 
Utbyggingen av denne tomta ble 
godkjent av PBE høsten 2013.  
Eiendommen er på 1.690 kvm. Det 
er gitt tillatelse til bygging av fire 
eneboliger i to rekker med flate tak 
og takterrasser, murpuss utvendig 
på vegger, en garasjeplass i kjeller og 
ellers parkering på bakkenivå. Det 
forelå protester fra naboene. Det ser 
ut til å være høy standard på boligene 
med trolig tilhørende høyt prisnivå. 
Det er foretatt støyanalyse, og det blir 
satt opp en relativt høy støyskjerm 
mot jernbanen. Utbyggingen er ikke 
startet.  

Fredheimveien 21   
Denne saken ble omtalt i forrige 
Vel-Nytt. På tomta ligger det et hus 
fra den opprinnelige bebyggelsen 
på Høybråten. Det er oppført på 
Byantikvarens gule liste som 
bevaringsverdig. Nå vil eier av tomta 
bygge to nye eneboliger i tillegg på 
tomta, mens Byantikvaren anbefaler 
bare ett for å få et romslig uteareal 
rundt den gamle eneboligen. Naboer 
har også protestert. PBE har likevel 
godkjent bygging av to eneboliger.  
Denne rammetillatelsen er påklaget 
til Fylkesmannen.  Her står saken pr. 
september.

Skanseveien 1c 

Her står det en enebolig, ett uthus 
og en gammel hytte fra før.  Tomtas 
størrelse er ca. 1.740 kvm. Utbygger 
ønsker å bygge fem nye boenheter; 
en enebolig og to tomannsboliger.  
Eksisterende enebolig, uthus og hytte 
skal rives ifølge utbygger. Parkering 
skal i hovedsak skje i underjordisk 
parkeringsanlegg. Nabovarselet fra 
høsten 2013 førte til sterke protester 
fra flere av naboene. Dette dreide 
seg om garasjeanlegget, høyder på 

bebyggelse, privat adkomstvei osv.  
Plan- og bygningsetaten uttrykte også 
skepsis til deler av planene.   
I løpet av 2014 har Byantikvaren 
varslet midlertid forbud mot tiltak 
om å rive hytta i Skanseveien 1c, 
fordi dette er en hytte med høy 
verneverdi. Den er fra Høybråtens 
opprinnelige bebyggelse. Bydel 
Stovner har i august 2014 sluttet seg 
til Byantikvarens standpunkt.  Hvis 
hytta ikke kan rives, får dette klare 
konsekvenser for hva som kan bygges 
på tomta. Uansett bør nok utbygger 
revurdere planene. Å bygge fem bo-
enheter på en såpass liten tomt og 
med underjordisk parkering, bør etter 
mitt syn ikke bli tillatt.  

Tomter/områder 
«Skoletomta» – Bjerkeliveien 4 

Dette dreier seg om den store tomta 
som ligger vis a vis det nye skolebyg-
get på Høybråten skole mot Bjerkeli-
veien og gangstien til Linjeveien. Oslo 
kommune kjøpte tomta av private for 
en del år siden etter et sterkt press 
fra lokale organisasjoner og politikere. 
Hensikten var å hindre salg av deler 
av tomta til boliger og sikre den til 
skoleformål. Reguleringsstatusen for 
tomta skulle muligens bli vurdert 
i forbindelse med utarbeidelse av 
Grøntplan for Oslo.  Den langsik-
tige kommuneplanen for Oslo er lagt 
fram tidligere i år med en integrert 
Grøntplan. Det står imidlertid ikke 
noe i arealdelen av den langsiktige 
kommuneplanen om omregulering av 
tomta i Bjerkeliveien 4.   
 Hva er så status for tomta?  Den er 
fortsatt regulert til boligformål; altså 
ikke omregulert til friområde eller til 
skoleformål. Men dette får ingen prak-
tisk betydning. Undervisningsbygg 
disponerer i dag tomta på vegne av 
Oslo kommune. Så lenge Utdanning-
setaten gir klare signaler til Undervis-
ningsbygg om at de vil disponere tom-
ta, vil Høybråten skole kunne bruke 
tomta slik skolen gjør i dag.   

Høybråten stasjonsområde 
I forbindelse med den framlagte 
Kommuneplanen «Oslo mot 2030» 
er det introdusert en strategi om 
knutepunktsatsing for utbygging. 
Dette betyr at det skal bygges tettere 
og høyere ved kollektivknutepunkter 
og ved stasjoner i hele byen. Hvilke 

Bevaringsverdig hytte i Skanseveien 1c.
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knutepunkter og stasjoner det gjelder, 
ble navngitt i kommuneplanens 
arealdel. Høybråten stasjonsområde 
er ikke blant disse.  Dette betyr at 
området ved jernbanestasjonen blir 
seende ut slik som det er i dag.  

 Rundt Høybråten 
Gang- og sykkelvei fra Maria Dehlis 
vei til Stovnerbrua    

Som mange sikkert har observert, er 
arbeidet med gang- og sykkelveien på 
andre siden av jernbanelinjen i god 
gjenge. Det er pr. medio september 
kommet til perrongen. Ifølge pro-
sjektleder i Statens Vegvesen Oslo 
er status følgende: Gang- og sykkel-
veien inngår i sykkelveiprogrammet 
for Oslo. Den totale strekningen fra 
Maria Dehlis vei til Stovnerbrua er 
3,3 km.  Veien blir 5,5 m bred med 
tre m sykkelvei for begge retninger, to 
m gangvei og 0,25 m skulder på hver 
side. Det er gjort en befaring når det 
gjelder hogging av trær. Alle trær hvor 
røttene berøres av gravingen, vil bli 
fjernet. Anslått kostnad inkl. alt; pro-
sjektering, beplantning, moms etc. er 
på ca. 70-80 mill. kroner. Entreprenør 
er firmaet Steen og Lund som har 
base i Drammen. 
  
Strekningen fram til Nybrottveien skal 
være klar før kommende vinter. Så 
skal det gjøres noen mindre arbeider 
i Stovnerveien og på Stovnerbrua. Fra 
brua og ned til Lørenskog stasjon skal 
det visstnok være slik som i dag. Der-
etter begynner entreprenøren på  
strekningen Bygger’n (aktivitetspark-
en) – Maria Dehlis vei. Hele streknin-
gen på 3,3 km skal være klar høsten 
2015 med påfølgende grøntplanting 
våren 2016. Driftsavdelingen i Statens 
vegvesen vil ha ansvaret for driften av 
gang- og sykkelveien. De vil inkludere 
denne veien i sin felles anbudsutlysn-
ing for «Drifting av gang- og sykkelvei-
er i Oslo». Det vil bli brøytet slik at det 
blir mulig å sykle om vinteren.  

Bygger’n aktivitetspark 
Arbeidet her ble omtalt i forrige Vel-
Nytt. Ansvarlig for Bygger’n er Oslo 
kommune v/Bymiljøetaten. Avslutnin-
gen av arbeidet er forsinket. Det sies 
nå at aktivitets- og lekeparken som 

ligger inntil jernbanelinja ned mot 
Haugenstua, blir klar våren 2015. 
Julsbergbekken som kommer inne fra 
Høybråten, vil bare bli åpnet i områ-
det ved Bygger’n. 

Karihaugveien 22  
Denne tomta ligger i Karihaugveien 
opp fra gravlunden ved Høybråten 
kirke. Det er allerede et stort og 
dominerende bygg på tomta; tidligere 
Forlagssentralen. Nå dreier det seg 
om utbygging av resten av tomta.  
Det ble for en god tid siden gitt ram-
metillatelse til bygging av et høyt 
lagerbygg. I etterkant er det fremkom-
met ønske om å bruke tomta til bo-
liger istedet, som ledd i en satsing på 
boligbygging i området ut fra Furuset 
senter. Rammetillatelsen for å starte 
med lagerbygget går ut i høst. Nå er 
spørsmålet: Kommer det lagerbygg 
her, eller avventer tomteeier situas-
jonen med sikte på en framtidig bolig-
utbygging? 

Lørenskog stasjonsområde mm 
Både den pågående boligutbyg-
gingen på Ødegården og Lørenskog 
Vinterpark er omtalt i tidligere num-
mer av Vel-Nytt. Det første dreier seg 
totalt om inntil 1200 boliger langs 

Haneborgveien, mot skogsområdet 
og videre i retning villabebyggelsen i 
Haneborgåsen. Hovedutbygger er Sel-
vaag Bolig. Det andre gjelder planer 
for innendørs skihall for alpint og 
langrenn fra dagens Livingbygg op-
pover skråningen inn i friområdet i 
Haneborg-åsen. Hallen skal bli 500 m 
lang og 100 m bred. I tilknytning til 
skihallen planlegges det servicesenter 
i seks etasjer; resorthotell med 350 
rom og kurs- og konferansesenter; 
idrettsgymnas med hybler; næring-
slokaler; butikker og helse- og tre-
ningssenter.  Det er Selvaag-gruppen 
som står bak planene. Man er i start-
fasen.

Ishall på Ødegården 
Lørenskog kommune varslet i august 
oppstart av planarbeid og høring av et 
planprogram for ishall på Ødegården; 
jf. illustrasjon. Det skal også gjennom-
føres en konsekvensutredning inklud-
ert en trafikkanalyse. Denne ishallen 
blir eventuelt liggende fra krysset ved 
jernbanen, langs Lørenskogveien og 
oppover mot Luhrtoppen/det plan-
lagte området for Lørenskog Vinter-
park. Ishallen vil videre grense inn til 
veien fra Haneborgveien opp til beva-
ringsverdige Skårerødegården. Ishal-

Bildet er tatt fra gangbrua mellom Høy-
bråten og Haugenstua stasjon.
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En takk til seksjonsleder Reidunn 
Myster Beier i bydel Stovner for un-
derlagsmateriale til denne og artik-
kelen om Høybråten. Bydelsdirektør 
Maria Brattebakke slutter som leder i 
bydel Stovner ved nyttår. Hun går av 
med pensjon. Se lederartikkel. 

Områdeløft Haugenstua 
Satsingen omkring områdeløft Hau-
genstua ble omtalt i forrige Vel-Nytt. 
Det nye er at parken ved Haugen-
stua senter formelt ble åpnet i juni i 
år. Området har nå fått en vesentlig 
standardheving.

Linjeparken/Fossumveien  
Utbyggingen av området utenfor 
Stovner senter; Linjeparken og Fos-
sumveien starter nå i desember. 
Utbyggingen av selve Stovner senter 
kommer også etter hvert i gang.   

Stig skole nedlegges?
I forslag til justert skolebehovsplan for 
2014-2024 foreslås Stig skole nedlagt 
og relokalisert til nye Haugenstua 
skole. I september var det uenighet 
i arbeidsutvalget (AU) i bydelsutval-
get (BU) om forslaget om å nedlegge 
Stig skole. Arbeiderpartiet vil ikke 
legge ned skolen. De mener skolen 
bør rehabiliteres og få nytt ventila-
sjonsanlegg, mens øvrige partier i BU 
vil overføre skolens elever og ansatte 
til nye Haugenstua barne- og ung-
domsskole fra november 2016. Dette 
siste var i henhold til innstilling fra 
bydelsdirektøren. Flertallsvedtaket i 
AU ble at Stig skole bør beholdes og 
rehabiliteres. Det forelå også forslag til 
vedtak fra bydelsdirektøren som falt 
bort i og med flertallsvedtaket i AU: 
«Usikkerheten rundt elevkapasiteten 
på Høybråten, Stig og Stasjonsfjel-
let skole bør gjennomgås på nytt før 
det tas beslutning om nedleggelse av 
Stig skole.» Hvis skolen likevel legges 
ned, vil man tydeligvis se nærmere 
på skolegrensene; også i forhold til 
Høybråten skole.    

Ny skatehall - Haugenhallen?
Det foreligger forslag om å bygge en 
ny skatehall og nytt motorsenter ved 

Østre Aker vei på motsatt side av da-
gens motorsenter. En slik innendørs 
skatehall vil være et byomfattende til-
bud. Det ble faktisk avsatt 26-27 mill. 
kr til denne hallen i kommunens re-
viderte budsjett for 2014.  Det forelig-
ger også en byrådssak til bystyret om 
skating i Oslo, hvor en ny Haugenhall 
er nevnt. Først må det eventuelt leg-
ges fram en reguleringsplan.  Så det 
er langt fram før en eventuell ny hall 
kan realiseres.

Forretninger ved Nedre Rommen?
Coop skal flytte lagervirksomheten 
fra Nedre Rommen til Gardermoen. 
De har nå søkt om bruksendring til 
forretning for 15.000m2 for Coop Obs 
bygg og Coop Obs Hypermarked.  Om-
rådet ligger nederst i Håvard Martins-
ens vei mot Østre Aker vei.  Området 
på Nedre Rommen er foreslått som 
byutviklingsområde, og tiltaket vil 
kunne bidra til en forsert oppstart av 
byutviklingen samt en transformasjon 
av dette industri-/næringsområdet.  
Nedre Rommen har i flere tiår hatt en 
negativ utvikling som følge av mang-
lende avklaring av en mulig Fossum-
diagonal.  Bydel Stovner er positiv til 
bruksendringen.  

Kommuneplanen for  
Skedsmo kommune
Skedsmo kommune har i sommer lagt 
ut den langsiktige kommuneplanen 
for 2015-2026 til høring. Her fram-
kommer det at de har avsatt plass til 
beredskapssenter for politiet på La-
haugmoen.  Skulle dette bli realisert, 
vil det komme både helikopterbase og 
skytebane på Lahaugmoen.  Tidligere 
i høst la Politidirektoratet fram en 
innstilling om å legge beredskaps-
senteret til Grønmø.  Derved kan både 
Lahaugmoen og Alnabru bli uaktuelle.  

Kommuneplanen for Lørenskog 
Lørenskogs langsiktige kommuneplan 
for 2014-2025 har i høst vært ute til 
høring. I kommuneplanen legges det 
opp til en sterkt befolkningsvekst i 
planperioden; fra dagens 34.700 til 
ca. 44.000 i 2025. To store utvikling-
sområder ligger ved grensen til Oslo; 
Lørenskog stasjon/Ødegården, og 
Visperud.  Bydel Stovner sier i sin 
høringsuttalelse at det ikke må gis 
byggestart uten tilstrekkelig vei- og 
t-baneløsninger. Vegnettet er underdi-
mensjonert ved Lørenskog stasjon, og 
Visperud-området vil være helt avhen-
gig av en t-baneutbygging. Så langt er 
det fremmet forslag om t-banestasjon 
på Oslo-siden av grensen ved Vispe-
rud med nedganger både på Oslo- og 
Lørenskogsiden av Ellingsrudelva.

Nytt i bydel Stovner
Her omtales planer og utbyg-
gingssaker i bydelen som 
ikke gjelder Høybråten- 
området.

Ved Ragnar Torgersen

len skal ha plass til 3000 til- 
skuere. Hallen inngår som curlingare-
na i OL-søknaden for 2022. Lørenskog 
kommune ønsker å bruke hallen som 
ishockeyarena på eliteserienivå. I 
tillegg vil Lørenskog kommune ha en 
ekstra ishall som treningsflate.   
De tre prosjektene må ses i sammen-
heng når det gjelder trafikkutviklingen 
i området. Statens Vegvesen Akershus 
stilte i sin tid krav til boligutbyggingen 
på Ødegården om at når denne pas-
serte 700 boliger, måtte man vurdere 
utvidelse av Lørenskogveien til fire 
felt. Dette kravet vil få fornyet ak-
tualitet hvis Lørenskog Vinterpark og 
Ishallen skal realiseres. Det er allere-
de problemer i rushtiden i dag med 
trafikken i området. Utfordringen er at 
en utvidelse av Lørenskogveien vil bli 
meget kostbar, fordi undergangen un-
der jernbanelinjen må utvides. Sam-
tidig må høyspentledninger flyttes/
graves ned? Det ligger ikke midler i 
dag inne i Oslopakke 3 eller i Nasjonal 
transportplan; de to viktige planene 
for investeringer i veier og kollektivtil-
tak. For øvrig bør det satses sterkt på 
tilrettelegging for kollektivtransport i 
området. Et viktig tiltak kan være at 
jernbaneperrongen blir vesentlig for-
lenget; dvs. over Lørenskogveien inn 
til bl.a. ishallen.    

Karolinerveien og utfarts- 
parkeringsplassen på Ellingsrud 
Det har lenge vært problemer 
med trailerparkering på 
utfartsparkeringsplassen til 
Mariholtet. Også Karolinerveien inn 
til utfartsparkeringen har hatt samme 
problemet. Dette løste seg etter lengre 
tids lokal innsats. Det kom skilter 
med parkering forbudt for trailere 
begge steder. Ellingsrud Vel klager 
imidlertid fortsatt over at ikke alle 
overholder dette forbudet.  

Tidligere i år ble det fremmet en 
søknad om bussdepot i Gamleveien 
1 rett over grensa i Lørenskog.  
Kjøringen til bussdepoet ville mest 
sannsynlig skje i Karolinerveien.  
Den lokale motstanden ble stor 
både på Ellingsrud og på Lysås på 
Lørenskogsiden. Bystyret i Oslo 
anbefalte overfor Lørenskog kommune 
at bussdepotet ikke skulle få tillatelse. 
Lørenskog kommunestyre avviste 
så søknaden om bussdepot under 
henvisning til at det aktuelle området 
var avsatt til fremtidig boligutbygging i 
den langsiktige kommuneplanen. 

Lions kunst- 
utstilling 2014

Lørdag 1. og søndag 2. november
på Høybråten skole. 

Lørdag kl. 10–17
Søndag kl. 12–17

Vi ønsker alle velkommen!
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Ragnar Torgersen, medlem 
av Vel-Nytts redaksjon-
skomité, ble lørdag 14. juni 
overrakt bydel Stovners 
bydelspris for sitt utrettelige 
arbeide med å vokte miljøet 
på og omkring Høybråten 
gjennom en årrekke. Han har 
holdt seg løpende orientert 
om bl.a. byggesaker, reguler-
inger  og trafikksaker for å 
nevne noe. Ragnar har også 
i en årrekke vært leder for 
miljøkomitéen i Høybråten 
Velforening.
Det var leder for oppvekst- og kul-
turkomitéen, Brit Axelsen som sto 
for overrekkelsen under åpningen av 
nye Haugenstua torg. Prisen besto av 
diplom, et maleri signert Hugo Skøld, 
blomster og 5000 kr. Alle groruddøler 
kan nå glede seg over at Ragnar også 

er blitt leder for Groruddalen Miljøfo-
rum, og således vil være hele Grorud-
dalens vaktbikkje i miljøsaker. Ragnar 
har en stor arbeidskapasitet som 
forhåpentligvis vil komme alle som 

bor i Groruddalen til gode i fremtiden. 
Vel-Nytt slutter seg til de mange grat-
ulantene, og ønsker Ragnar og alle de 
han har med seg lykke til i sitt videre 
arbeide med miljøsaker.         Red.

Ragnar Torgersen, flankert at bydelsdirektør Maria Brattebakke (t.v.) og leder av opp-
vekst- og kulturkomitéen, Britt Axelsen. (Foto: Romy Ortiz.)

Ragnar fikk Bydelsprisen 2014

Ved Morten Nicholls  
og Ragnar Torgersen

Vel-Nytt har tidligere presentert en-
kelte av velforeningens komiteer. Det 
er naturlig nå å omtale miljøkomiteen 
i forbindelse med tildelingen av by-
delsprisen til Ragnar Torgersen (jf. 
omtale).  Han startet miljøkomiteen i 
velforeningen i 1997.  Et par år etter 
ble Morten Nicholls (jf. bildet) med i 
komiteen.  Ragnar Torgersen ga seg i 
2011, men fortsatte med å skrive om 
miljø- og plansaker i redaksjonsko-
miteen i Vel-Nytt. Morten Nicholls er 
fortsatt aktiv i miljøkomiteen. Andre 
som har vært aktive i komiteen i disse 
årene, er Signy Svendsen, Berit Fløg-
stad, Arild Hammer, Trine Husøy og 
ikke minst Arne Jorde.  Arne Holen 
var innom i en kort periode.  I de siste 
årene har Hege Thorvaldsen deltatt.  
Hun ga seg i miljøkomiteen i høst.  
Nytt medlem fra i høst er Thomas 
Møller.  Miljøkomiteens medlemmer 
oppnevnes av styret i velforeningen.  
Det kan være vanskelig å vite hvilken 
innflytelse miljøkomiteen har hatt 
i de enkelte sakene, spesielt i kom-
muneplaner/kommunedelplaner 
og reguleringssaker. I disse sakene 

dreier det seg om langvarige proses-
ser; ofte med justeringer av planene 
underveis. Hvilke høringsuttalelser og 
innspill som får innvirkning på den 
planen som til slutt blir vedtatt eller 
eventuelt avvist, er ikke enkelt å se.  I 
byggesaker er det noe enklere å følge 
beslutningsprosessen og følge med på 
om våre innspill blir tatt hensyn til.  I 
andre typer saker, f.eks. trafikkspørs-
mål, varierer det klart, hva komiteen 
har klart å påvirke.  
Vi er fornøyd med vår innsats i forbin-
delse med fortauet i Bergtunveien ved 
skolen samt med utvidelsen av Linje-
bakken ned til jernbanen, begge fi-
nansiert med Groruddalsmidler.  Den 
saken som kanskje tok mest tid og 
som fikk mye oppmerksomhet i media 
i 2005-2006, var arbeidet mot Postens 
Østlandsterminal på Robsrud. Her 
gjennomførte komiteen bl.a. en under-
skriftskampanje.  Ellers nevner vi en 
del av arbeidsområdene fra slutten av 
90-tallet og fram til nå: 
• Å sikre tomta ved siden av skolen. 
• Bussen på Høybråten. 
•  Planer for utbygging ved Høybråten                                                                                                         

stasjon.
•   Planene ved Lørenskog jernbanesta-

sjon og før det Coca-Cola-utbyggin-
gen

 
•  Enkelte gang- og sykkelveier og ut-

bedring av støyskjermer.
•  Planer for Karihaugveien 22, 89, 100 

og 102. 
• Fartsmålinger/skilting/humper. 
•  En rekke større og mindre byggesa-

ker inne på Høybråten inkl. utfor-
ming av nytt skolebygg.

 
Småhusplanen ble vedtatt av bystyret 
i 2006 med justeringer i 2013, og det 
ble da enklere å se hva ved en bygge-
sak som kunne/ikke kunne tillates. Vi 
har aktivt brukt Akers Avis Grorudda-
len for å få ut informasjon om sakene.  
Samarbeidet med bydel Stovner har 
vært utmerket i alle disse årene. 

Miljøkomitéens 
arbeid gir resultater

Mangeårig medlem av Miljøkomitéen, 
Morten Nicholls.
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Velforeningen mottar fra tid til annen orientering om at det skal bebygges på en nabotomt 
eller like i nærheten. Detaljer om slike prosjekter legges ikke ut på Plan- og bygnings- 
etatens internettsider. Velforeningen får ikke melding om byggesaker. Så dersom 
miljøkomiteen skal kunne uttale seg om prosjektet, må naboene ta kopi av tegningene og 
sende dem til Velforeningen. 

Informasjon fra Miljøkomitéen

Ved Morten Nicholls, Miljøkomiteen Høybråtenveien 52
Det foreligger et forslag til bygging av 
14 boliger på denne tomten, fordelt 
på to soner, hvor syv av boligene har 
utkjøring til Folkvangveien og syv av 
boligene har utkjøring til Fredheim-
veien. Forslaget til reguleringsplan var 
på offentlig høring i våres og ble 20. 
august oversendt til politisk behand- 
ling i Rådhuset. Det er ikke gjort 
endringer i planen etter høringen.

Myrdalveien/Bikuben
I Bikuben 5 a-d og Myrdalveien 6 har 
det vært planer om en større utbyg-
ging i form av tre tre-mannsboliger. 
Både naboer og miljøkomiteen har 
kommentert de planene. Den planen 
ble trukket tilbake. Nå foreligger det 
en ny plan med fem hus på rekke 
langs Bikuben. Søker hadde forhånds-
konferanse med Plan og bygnings-
etaten i juni 2014, så her kommer det 
nok nabovarsler i løpet av høsten.

Linjeveien 53a
Her er det planer om å sette opp to 
to-mannsboliger og et garasjeanlegg 
for åtte biler. Garasjeanlegget skal ha 
heis med plass til to biler i høyden. 
Prosjektet er nabovarslet. 

Åpent man.–fre. 8–16 Vi sees! – Rune Bakken

Dameklipp kun kr. 380,-
     Herreklipp kun kr. 250,-

Oslo: Tlf. 22 90 51 51 – Mob. 907 97 530 – 913 99 496
E-mail: leimax@online.no – www.leimax.no

Trondheim: Tlf. 73 91 13 90 – Mob. 922 64 989

Utleiemaskiner  
til anlegg,  

bygg og hage

AUTORISERTE
FOTTERAPEUTER
med fordypning i diabetes

din fotterapeut
Vi holder til i Solheimveien 28 • 1473 Lørenskog

Ta kontakt med oss dersom
du har spørsmål eller ønsker
å bestille en time. 

Torill Gulbrandsen, tlf. 905 75 313
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Mange minner strømmer på når en gjeng nyslåtte pensjo-
nister samler seg på Høsten 2013. Det er Anne Lise Nilsen 
(f.1943), Gunnar Stenerud (f.-45), Rolf Torbo (f.-46), Sølvi 
Berg (f.-46), Grethe M. Berg (f.-46), Arild Rognlien (f. -49) 
og meg selv Frøydis Cederkvist Stenerud (f.-46). Notater 
fra Sigrun Gjelsvik (f.-46). Jeg har også hatt samtale med 
nåværende rektor på skolen, Jan Gunnar Braathen, og fikk 
låne hans jubileumsbok for å sjekke litt forskjellig.

Høybråten skole 
på 1950–60-tallet

Ført i pennen av  
Frøydis Cederkvist Stenerud

                                              

Bibliotek, lesestue
Vi kunne låne bøker på biblioteket på 
kveldstid. Disse kunne vi ha med hjem.
Det hendte rett ofte at vi møttes på 
biblioteket, særlig på kalde vinterkvel-
der. Men her var det ikke lov til å støye 
eller le høyt. Vi måtte bare hviske. På 
lesestua lånte vi bøker til bruk der og 
da. De hadde klassesett som vi brukte 
i timene. Dit kunne vi også gå noen 
kvelder, finne ei bok og sitte der og lese. 
Begge deler var populære på denne 
tiden. Det var sikkert flere klasser som 
hadde skip de hadde kontakt med. 
Det var jo masse norske sjøfolk som 
gjerne ville ha hilsener fra hjemlandet. 
Klassen vår, altså C-klassen, hadde et 
adopsjonsskip som het «Ferngulf». Vi 
sang inn julesanger og alle jentene leste 
Bjørnson inn på bånd. Dette ble sendt 
som julegave til skipet. Anne Lise sier 
at de leste inn «Bergljot» av Bjørnson. 
Om det var til samme skip, er vi usikre  

på. Men vi håper de ble glade da, det 
var virkelig gjort med glede og alvor fra 
oss. 
Sykkelprøven måtte vi ta. Men for å få 
lov til å bruke sykkelen til skolen måtte 
man bo minst en km unna. Vi andre 
måtte gå, det var ikke plass til alle 
syklene. 
Det kom trafikkpoliti og fortalte om 
hvorfor vi måtte lære om alt dette. 
Grethe sier hun husker godt det han 
fortalte: «Det var kongen som hadde 
sittet og sett ut av vinduet sitt, og der 
syntes han trafikken så forferdelig ro-
tete ut. Så dette måtte og ville han gjøre 
noe med. Det ble laget trafikkregler, 
ikke bare for biler, men for syklende og 
gående også». Dette var spennende og 
vi trodde jo på hvert ord. 
Å ta prøven var alvorlige greier. Og man 
fikk utdelt sykkelkort, et slags sertifikat 
som man måtte vise fram til skolepat-

ruljen. Dette viste at man hadde lov til 
å sykle til skolen. En stor lettelse for de 
med lengst vei. 
Ved skoleårets slutt, var det fellestur 
til Storsletta, også kalt Ballsletta. Det 
var på søndag, så også noen foreldre 
kunne være med. Det var underhold-
ning, sang og konkurranser til glede for 
store og små. Elevene hadde med mat 
og drikke, det smakte godt under åpen 
himmel. 
Sletta lå langt og ganske høyt inn i 
skogen. Dette er fine minner, hyggelig å 
tenke tilbake på.
Nå «kryper» hus og veier nærmere og 
nærmere disse stedene. Men fremdeles 
er det fine skogsområder fra Liastua og 
utover. 
Før juleferien var vi i kirken for jule-
gudstjeneste. Det var som regel L. U. 
Pedersen, populært kalt «Lupen» som 
hadde disse gudstjenestene på femtital-
let. 
Om vinteren var det skirenn, i feb-
ruar tror jeg det var. Da gikk vi over 
Haugenstua, opp til Stovner og inn til 
Liabakken. Det var ganske langt for de 
minste. 
I Liabakken var det hopprenn og 
langrennsløype. Det var ikke alle som 
hadde nysmurte ski akkurat, så klad-
dene under kunne bli ganske store. 
Noen hadde med seg stearinlysstumper 
og gned skiene med det. Litt glattere ble 
de da en stund, men dessverre ble de 
veldig bakglatte også. 
Uansett så var det gøy med en «fridag» 
ute i marka. Varm kakao eller varm 
saft og matpakke smakte godt ute i 
snøen. Og vi var slitne, men stort sett 
fornøyde når vi kom hjem om ettermid-
dagen. 
Etter noen dager var det utdeling av 
pokaler til de som hadde gjennomført 
best. 
En gang var Knut Brennhovd, som C-
klassen hadde som klasseforstander de 
to siste årene, med hele klassen på ski-
tur til Losby. Det var skikkelig kladde-
føre og turen var lang og slitsom. K. B. 
hadde med sønnen sin Herbrand, som 
en forsikring i tilfelle uhell. Herbrand 
ble senere lærer ved skolen her. 
I sjuende klasse var det skoletur. Da 
var fru Brennhovd også med, som hjelp 
for lærer Brennhovd. Jeg husker hun 
var så fortvilet når jeg ikke ville drikke 
melka mi. Det var en lang og flott tur. 
Vi var via Ustaoset, Aurland, Lærdal og 
hjem over Fagernes. De andre klassene 
hadde noe tilsvarende ruter. En stor 
opplevelse, da de fleste ikke var mye 
reisevante. 

Skolekjøkken
Det var i sjette klasse vi fikk begynne 
med skolekjøkken. Det var på den 
tiden at matlaging, vasking og det å bli 
en god husmor sto i fokus. Vi måtte 
skure klær på brett, lære oss å skylle 
skikkelig og ikke minst vri tøyet.
De fleste av oss var vant til at våre 
mødre laget middag. Nå skulle vi få 
innsikt i hva dette innebar. 
Det var viktig å følge oppskriften, og 
vi måtte skrive nøyaktig opp hva hver C-klassen, 1954.

Dette er andre del av artikkelen om 
Høybråten skole på 1950-60-tallet.  
Første del sto i vårutgaven 2014.
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Trenger du hjelp eller har du tid og 
ønsker om å hjelpe andre i nabolaget?
 
Frivilligsentralen er der for din skyld.
 
Vi trenger flere medarbeidere.
Vær med i vårt hyggelige miljø.

Vi er til tjeneste for de som ikke klarer 
seg selv. 
 

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. Ragnhild,  
Kari, Jan Erik og Odd     
Tlf. 22 21 79 67

Frivilligsentralen Høybråten

Her ser vi 3. klasse Høsten 1954 . . . . . .  og her ser vi de samme elevene i 7. klasse, Høsten 1960.

ingrediens kostet. Vi handlet på Sam-
virkelaget. (I dag «Huset vårt»)
Kjøtt eller fisk kr., mel til saus kr., pote-
ter kr., grønnsaker kr. etc. 
Vi var fire på hvert bord, summen 
måtte deles på fire så vi fikk prisen pr. 
pers. Middag til kr. 1,95 eller kr. 2,14 
var slett ikke uvanlig. 
Noe av det verste jeg minnes, var å 
piske blod for å lage blodklubb. Jeg 
lukket øynene og pisket med hjul-
vispen, brakk meg og var skikkelig 
pysete. Læreren skulle ut et ærend og 
en av mine bordfeller forbarmet seg 
over meg og pisket i vei. Så da lære-
ren kom tilbake var jeg der jeg skulle i 
følge skjemaet. Klubb ble laget og alle 
måtte smake. Jeg strevde, men fikk 
ikke svelget det. Et par biter gned jeg 
utover tallerkenen, så den så brukt ut, 

men bitene puttet jeg i lomma. Det ble 
ikke så bra, forståelig nok. Men vi lærte 
mange triks i matlagingen, og mye har 
vi benyttet oss av senere. Bake brød 
var gøy og godt smakte det. 
Skolekjøkkenboka har fulgt oss med 
mange gode grunnoppskrifter som vi 
har laget vår egen vri på. 
Arild syntes også det var mye gøy på 
skolekjøkkenet. Tom i klassen hans 
syntes to dråper mandelessens var i 
minste laget da de skulle lage semu-
lepudding, så han helte oppi en halv 
flaske. Det smakte ikke godt, for å si 
det mildt. 
En annen gang kastet en av elevene 
en hel melsekk ut av vinduet. Det så 
ut som det hadde snødd i skolegården. 
Det ble vel en reprimande etter denne 
hendelsen. 

At det noen ganger var tomt for rosiner 
på lageret når vi skulle bake, skyldtes 
gutta som hadde vært der og forsynt 
seg forrige gang de hadde hatt skole-
kjøkken. 
 
Sløyd og håndarbeide
I andre klasse fikk jentene håndar-
beidstimer. Det var på eget håndar-
beidsrom i tredje etasje ut mot veien. 
Det var glede og tårer over våre spede 
forsøk på å gjøre alt så fint vi kunne. 
Og spesielt en lærerinne var nok i 
strengeste laget for de minste. Noen 
har litt traumatiske minner om sine 
første sting med nål og tråd. 
Vi sydde konvoluttpose til å ha tin-
gene våre i, laget prøvelapper hvor vi 
lærte forskjellige type søm, stopping 
osv. Høyere opp i klassene sydde vi 
forkle med tilhørende skaut, til bruk 
på skolekjøkkenet og strandbukse og 
omslagskjørt etc. Når jeg ser på dette 
i dag  (ja, jeg har gjemt på det), så var 
det sannelig flotte sømmer vi lærte, 
men å bruke det som strandutstyr er 
nok ikke aktuelt. Det passer nok bedre 
i «kle-seg-ut-kurven». Å få sy på maskin 
var spennende. Jeg minnes at vi strik-
ket votter med flott mønster. Jeg syntes 
den første votten var veldig morsom 
å lage, men nummer to gikk det trått 
med. Jeg var derimot veldig glad i å 
skrive stil, så jeg gjorde en byttejobb. 
En av klassens flinkeste i håndarbeid 
strikket ferdig min andre vott og jeg 
skrev en hjemmestil for henne. Det 
gikk bra for oss begge. Ikke helt lovlig, 
men vi har ledd av det mange ganger i 
ettertid. Sokker og tøfler ble også strik-
ket, gode oppskrifter som vi bruker den 
dag i dag.  
Jeg var litt misunnelig på gutta som 
fikk sløyd i fjerde klasse. Først ble det 
pappsløyd. Arild hadde Knut Brenn-
hovd som lærer i dette faget. Gunnar 
S. og Rolf T. hadde Arild Hartvedt. Det 
viktigste de lærte var vel å ta riktige 
mål, sier de.  
Men det ble produsert både skriveun-
derlag, små skåler og smykkeskrin med 
lokk til mor. Pappen ble pyntet med 
selvfarget papir. Dette var en prosess i 
seg selv. Man klinte forskjellige farger 
utover halve siden av et papirark, bret-
tet dette og gned over, blandet trelim 
i fargene. Og resultatet ble slett ikke 
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verst minnes de. Det luktet veldig spe-
sielt av det brune limet som ble brukt 
til å lime skjøtene på pappen med, 
dvs. hornlim, som var laget av dyre-
horn. Derav lukten som de fleste enda 
vil kunne kjenne igjen. Limet var helt 
hardt, så det måtte varmes i vannbad. 
Det luktet i hele etasjen. 
Året etter ble det tresløyd med samme 
lærer for Arild. For Gunnar og Rolf ble 
det lærer Ole Gårdsmoen. Han hadde 
skikkelig orden på klassen. Ingen 
skulle tulle så noen kunne skade seg i 
disse timene. 
En viktig del av undervisningen var å få 
forståelse av hvordan verktøyet skulle 
brukes. Ved hver høvelbenk hang det 
ei sag av «rammetypen». Denne måtte 
strammes før bruk ved hjelp av en 
pinne de dreide rundt i et tau som var 
forbundet med spiler i saga. Ikke så 
ofte slike sager blir brukt i dag kan vi 
vel si. Men de lærte en del om verktøy 
og det har vært fint å ha med seg. 
Gunnar S. skyter inn at de lærte om 
sinking, såkalte «svalehaler». Da kunne 
de lage hyller som de felte inn i side-
vanger. 
Det første ferdige produkt var brød-
fjel, sikkert årets julepresang til alle 
mødrene. 
Det gikk mest på «prøver» av forskjellig 
slag. Men en adventsstake, en lekebil, 
en spikket og pusset fugl, et askebeger 
på «stolpe» og balltre ble laget i løpet av 
skoletiden. Lysestake i tre og askebe-
ger til far, hadde vel ikke vært aktuelle 
produkter nå. Men det var en annen 
tid, selv om det ikke føles så veldig 
lenge siden. 

Fysikk, kjemi og andre fag
Dette var spennende timer med mange 
forsøk vi aldri hadde hørt om. Men vi 
visste jo at strøm var farlig. En manuell 
lader hadde to antenner med ei kule på 
toppen. En elev holdt i den ene kula og 
tok neste elev i hånden. Slik fortsatte vi 
til alle holdt hverandre i hendene i en 
ring. Læreren sveivet på laderen og sis-
temann fikk en statisk strøm i armen 
når han tok på den andre kula. Det var 
litt skummelt og mange skvatt skikke-
lig. Noen har kanskje prøvd dette ved å 
lage ei rekke og la førstemann ta på et 
strømgjerde. Det var viktig at læreren 
fulgte med på amperen på laderen så 
ikke smellen ble for kraftig. 
Vi laget blandinger av diverse væsker 
som sydet og kokte, lagde røyk og noe 
som skummet over. Ja, det var en 
spennende verden. Etterpå måtte vi 
selv skrive forklarende tekster til forsø-
kene vi hadde vært med på. 
I naturfag hadde vi skikkelige arbeids-
bøker. Vi tegnet og skrev om dyr og dy-
respor, trær og blomster. Det ble gjort 
både på skolen og i hjemmelekse. 
Og vi hadde Herbariet. Vi plukket og 
presset blomster som ble limt på ark, 
skrev blomstens navn og familie og la 
dem i Herbariemappe. Vi skulle ha et 
visst antall planter når vi sluttet i sju-
ende klasse. Like så med geografi. Fikk 
kopier av Norgeskartet og måtte pugge 
byer og elver osv. Disse skulle settes 
inn på rett plass når vi hadde klasse-

prøver. Senere ble det Europakart og 
verdenskart, og mer pugging. 
I kristendomstimene lærte vi om Adam 
og Eva og måtte lære de ti bud utenat.
Egentlig var det mange spennende 
historier å få høre fra religionsbøkene.  
Særlig i småskolen var vi veldig lydhøre 
når læreren leste fortellinger.
Sang- og tegnetimer var moro. Du ver-
den hvor mange sanger vi lærte utenat. 
Like så med salmevers og julesanger. Vi 
pugget mye.  Men sannelig sitter mye 
av dette i hodet den dag i dag. 
Arild husker de hadde den avgåtte 
overlæreren H. Bjørnstad som vikar i 
sang en gang i første klasse. Han var 
en stor kar med en røslig røst. Og han 
ville de skulle synge: «Rett som ørnen 
stiger». Det var nok en ukjent sang for 
de fleste. Bjørnstad sang med tyngde, 
patos og vibrato, sier Arild, så alle satt 
helt overveldet med åpen munn, og 
hørte vel ikke et ord av teksten. «Og vi 
lærte den nok ikke,» tilføyer han. Men 
opplevelsen ble uforglemmelig. 
Tegning og maling likte noen veldig 
godt, og andre ikke i det hele tatt. 
Husker vi malte regnbuen, og for å 
huske fargenes rekkefølge, lærte vi 
ordet «ROGGBIF». Det har jeg benyttet 
mange ganger, og lært videre til barne-
barn. Rød-orange-gul-grønn-blå-indigo 
og fiolett. Greit å huske. 

Gymtimer
Jeg tror vi hadde gymnastikk to ganger 
i uka. Innegym startet med løping 
rundt i gymsalen og for de minste 
klassene var det balansering på krak-
kene og hopping, stupe kråke o. l. 
Etter hvert fikk vi hoppe bukk og over 
«kassa», klatre i tauene og turne i rin-
gene. Noen var skikkelig spretne og fôr 
over bukken som en hare, mens andre 
vegret seg mer og havnet sittende over-
skrevs. Noen slo hjul som en proff, og 
noen syntes det var greit å stå på hodet 
inn til veggen. Men vi fikk i alle fall rørt 
på oss. 
Når det ble vår fikk vi ofte ha utegym. 
Da slo vi ball, dødball eller hadde kon-
kurranser i tresteg, lengde- og høyde-
hopp. 
Etter timene skulle vi dusje. Mange 
nakne små kropper løp i kø inn i dus-
jene, og ville bli raskest mulig ferdig. 
Alle skulle dusje, men noen somlet så 
lenge i garderoben, så de ikke rakk det. 
Og det var nok det som var menin-
gen også. Slett ikke alle trivdes med 
dusjene. Vi brukte samme badelokaler 
som det såkalte «Folkebadet». Svært 
få hadde eget bad hjemme, så det var 
fellesbad på skolen, åpent to kvelder i 
uken for menn og to ganger for kvinner. 
En gang i året var det idrettsdag. Da 
var vi på idrettsbanen og konkurrerte 
med andre klasser. Løp seksti-meter’n 
og hoppet høyde, lengde og mye mer.

Pikekor, korps og strykeorkester
Andre ting som foregikk på skolen var 
pikekoret, guttemusikken og stryke-
orkesteret. Jeg ville gjerne begynne i 
guttemusikken, spille trommer, men 
nei: «Jenter ingen adgang». Så ble det 
pikekoret da. «Du lille bekk som risler 

kjekk . . .». Jo, det var gøy å synge.  
Koret hadde hvite bluser, blå folde-
skjørt og sangerlue med skygge i star-
ten. Men så ble det røde selekjoler, hvit 
bluse og rød/hvit hettelue. 
Litt høyere opp i klassene sluttet jeg, 
for jeg likte ikke den røde hettelua 
vi måtte ha på. Haha, noen grunner 
skulle man jo ha. 
Guttemusikken spilte jo flere steder 
enn 17.-mai. Og vi syntes det svingte 
skikkelig rundt dem. De hadde brune 
ull-uniformer den gang, ganske varmt 
på fine dager.  Det var stort å spille 
i guttemusikken. Og mye jobb for 
driftige foreldre. Nå har de jo nye flotte 
uniformer, både lettere og adskillig mer 
kledelige. 
17.-maitoget gikk annethvert år på 
Høybråten og Stovner. Veldig lange 
turer. Toget endte alltid opp på skolen 
igjen, akkurat slik som nå. 
Tale for dagen mener vi at overlærer H. 
Bjørnstad holdt hvert år han jobbet på 
skolen. Ellers var det sang og  
korpsmusikk, konkurranser og salg av 
is og pølser. Så noen av tradisjonene er 
fremdeles i hevd. 
Strykeorkesteret ble også populært for 
mange. Men da måtte en liksom være 
spesielt interessert i musikk, mente 
vi. Øving på fiolin er ikke enkelt. Men 
orkesteret har overlevd og er blitt vel-
dige dyktige. Disse tingene foregikk på 
skolen på ettermiddag/kveld. 
Det samme gjorde turningen, hvor også 
mange var med. 
Oslo kommune spanderte regelmessig 
teaterforestillinger på alle byens elever. 
Det var stort å gå i Folketeateret og se 
«Snødronningen», «Reisen til Julestjer-
nen» og andre kjente stykker. 
TV var noe de færreste hadde hørt om, 
og film, det var «Femmer’n» på Folk-
vang. 
Ja, skolen har alltid stått veldig sen-
tralt her på Høybråten, og minnene er 
mange.  Et godt sted å være for de fles-
te, men det er også noen som ikke har 
bare gode minner fra skoletiden sin. 
Skolen er jo et speilbilde av samfunnet 
forøvrig. Og da er det selvfølgelig både 
gode og dårlige dager og opplevelser. 
Håper noen vil nikke gjenkjennende 
til dette, også de fra andre klasser i 
det samme tidsrommet. Det var gøy 
å mimre. Vi hadde en flott kveld med 
46-modellene på Folkvang i okt. 2010 
da alle tre klassene var samlet. Og 
Svein Grøan var med til langt over 
midnatt. Det ble en skikkelig «Husker 
du?»-aften.  
Vi sender en spesiell hilsen til alle som 
gikk på Høybråten skole på femtitallet 
og starten av sekstitallet.  
Det var tider, det!

Er det noe du synes vi bør  
skrive om i Vel-Nytt?

Ta kontakt med Dag O. Jensen  
på tlf. 98203332  

eller send en mail til  
dagoskar@icloud.com
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Mandag 26. mai 2014 var da-
gen da Bakås skanse endelig 
skulle bli fredet. Foruten mer 
prominente personer som 
riksantikvar Jørn Holme, by-
antikvar Janne Wilberg og 
byråd for byutvikling, Bård 
Folke Fredriksen, var ca. 100 
mennesker møtt opp for å 
overvære begivenheten. 
Av Jan Arne Tangerud,  
Groruddalen Historielag og  
Dag Oskar Jensen, redaktør av Vel-Nytt

Man regner med at skansene på El-
lingsrud ble oppført rundt år 1700. 
Det var bønder i området som ble 
pålagt å bygge skansene, og det var 
også bøndene som ble pålagt å be-
manne dem når svenskene angrep 
14. mars 1716. Dette er også den 
første og eneste gangen skansene på 
Ellings-rud har gjort tjeneste som 

forsvarsverk.Svenskekongen hadde 
krysset grensa ved Rømskog 8. mars 
med en styrke på 3000 soldater. Sam-
tidig gikk en annen svensk styrke 
på ca. 4000 soldater, opp gjennom 
Bohuslän og videre opp langs Oslof-
jorden. Planen var å ta Christiania 
og Akershus festning i en såkalt 
knipetangmanøver. Etter at sven-
skene hadde støtt sammen med en 
norske styrke, ledet av oberst Kruse, 
ved Løken i Høland, var angrepet 
avslørt, og øverstkommanderende, 
general Lützow, fikk mobilisert det 
dansk/norske forsvaret og blant 
annet bemannet skansene både på 
Bakås og Gjelleråsen. Styrken på 
disse skansene besto av den dansk/
norske hovedhæren på 1500 soldater, 
4000 bønder og 5600 fotfolk.  Det var 
en sammenhengende forsvarsrekke 
tvers over hele det som i dag kalles 
Groruddalen, og også på Høybråten 
var det bygget skanser. Disse skulle 
visstnok befinne seg i det som i dag 
er området mellom Folkvangveien 
og Solbakken allé, og ikke ved 

Skanseveien, slik man kanskje skulle 
tro.

En fryktet hær
Karl XIIs styrker hadde vunnet mange 
slag, og var respektert og fryktet over 
hele Europa, og hadde rykte på seg 
for aldri å vike tilbake for noen fare. 
Man kan derfor bare ane den frykten 
de norske styrkene på skansene 
måtte føle, i visshet om at en sånn 
motstander var på vei. De lå der oppe 
på skansene og så svenskene komme 
over Røykås og ned på jordene rundt 
Ellingsrud gård hvor de spredte seg 
utover og gjorde holt. Hva ville deres 
neste trekk bli? For én gangs skyld  
tok svenskekongen til vettet og lot 
være å angripe. Etter å ha rekognosert 
både på Ellingsrud og Gjelleråsen, 
fant han ut at befestningen var for 
sterk, og at det ville være nytteløst 
med et angrep. Han valgte derfor å 
trekke seg tilbake, og returnerte over 
Øyeren og ned til Hølen.  
Det sies at det ikke ble løsnet så mye 
som ett skudd under svenskenes 
forsøk på å angripe Bakås.
Hva som videre skjedde under 
svenskekongens  felttoget mot Norge 
i 1716 er en annen historie, men via 

Bakås skanse fredet

Ved Tore Grue, Lions Høybråten 

Tittelen «årets kunstner» er i år delt 
mellom Heidi Helland Hansen og Betty 
Fog. Begge fikk så god oppmerksom-
het i fjor at de i år er blitt plukket ut 
til å vise et mye bredere utvalg av sine 
bilder. Kunstkomiteen har i år valgt 
å satse på et friskere og moderne ut-
rykk i den delen av utstillingen som er 
viet til årets kunstner. Som vanlig er 
det ca 90 kjente kunstnere som også 
i år vil fylle utstillingen på Høybråten 
med god og spennende kunst, så her 
vil forhåpentlig alle kunne finne noe 
de liker.

LIONS KUNSTUTSTILLING  1. og 2. NOVEMBER 2014

Par i damer

Heidi Helland Hansen

Betty Fog
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Vidar Bull  
924 84 770

Thomas Hauglund
906 55 785

post@vitoelektro.no

DIN LOKALE
ELEKTRIKER!

Riksantikvar Jørn Holme, byråd Bård Folke Fredriksen, Alna-politiker Arvid Berg-Hansen 
og byantikvar Janne Wilberg gjør seg klare for seremonien.

Transporttjenester  
i ditt nærmiljø
Transport/distribusjon med små lastebiler.  
Søppelhenting av hageavfall/møbler/hvitevarer/ 
innbo/løsøre.  

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

Frode Torgersen direktør

Utfører alt innen
• Maling
• Tapetsering
• Gulvlegging
• Snekkerarbeid
• Flislegging

Karl Andersens vei 1c
1086 Oslo

Tlf. 22 10 54 14
Mobil 915 50 626

Reg.nr. 979 641 745 MVA

Vannskade- og
vedlikeholdsspesialisten AS

Groruddalen klarte han i alle fall 
ikke å innta Christiania og Akershus 
festning. Han klarte for øvrig aldri å 
innta Akershus festning, selv om han 
inntok Christiania.
Siden hendelsene i 1716 har 
skansene på Ellingsrud ligget der i 
glemselens slør og forfalt, og etter 
hvert føyd seg mer og mer inn i 
terrenget.  

Så kom blokkbebyggelsen
På slutten ar 1960-tallet skulle 
Ellingsrud bygges ut. Blokkene var 
tegnet inn svært nær hovedskansen. 
Skanseområdet var lite kjent og det 
så ikke ut til at noen brydde seg 
om dem. Heldigvis så sogneprest og 
lokalhistoriker L. U. Pedersen farene 
for at skansene ble ødelagt, og etter 
å ha kontaktet myndighetene ble den 
nærmeste blokka trukket bakover.
I 1989 hadde Groruddalen Historielag 
den første store markeringen i 
skanseområdet. Etter kontakt med 
byantikvaren skjønte vi at dersom 
det skulle gjøres noe, måtte vi gjøre 
det selv. Byantikvaren hadde ingen 
planer om skilting. Vi bestilte skilter 
fra Sverige og laget skilttekstene 
selv. Dessverre var skiltene utsatt for 
hærverk, og det sto bare ett skilt igjen 
som ble fjernet av Byantikvaren .
På begynnelsen av 2000-tallet ble 
det bevilget en million kroner fra 
riksantikvaren til restaurering 
av skansene. Jens Treider 

gjorde en fantastisk innsats med 
restaureringsarbeidet. Skansene ble 
gravet fram og noen meter restaurert.
I 2005 var restaureringsarbeidet 
ferdig, og det ble markert med besøk 
av bl. a. Søndenfjeldske frivillige 
musqueteerkorps og karolinersoldater. 
Det møtte utrolige 700 tilskuere til 
arrangementet, noe Groruddalen 
Historielag var meget fornøyd med.
Vi får anta at jubelen var stor da 
de norske styrkene så at svenskene 
trakk seg tilbake i 1716. Stor var 
også jubelen 26. mai 2014 da 
byantikvar Janne Wilberg mottok 
fredningsdokumentene av riksantikvar 
Jørn Holme Henriksen. I sin tale 
sa riksantikvaren bl.a. at skansene 

på Ellingsrud ikke bare har lokal, 
men også rikspolitisk betydning. 
Norgeskartet kunne sett annerledes 
ut i dag dersom svenskekongen hadde 
lykkes med sitt forsett i 1716.
Endelig har Skansene fått 
fredningsstatus. Fredningsprosessen 
for dette viktige kulturminnet 
er nå sluttført og Bakås skanse 
formelt fredet. Samtidig er 
Groruddalsprosjektet på Bakås 
ferdigstilt. Skansene ble satt i stand i 
2005. Nye kulturhistoriske skilt som 
formidler de dramatiske hendelsene 
som fant sted her for 300 år siden, er 
endelig satt opp. Det er et sterkt ønske 
fra Groruddalen Historielag at de får 
stå i fred. 



Vel-Nytt Nr. 1  2011       Side 1414 • Vel-Nytt HøsteN 2014

Værgudene var helt på vår 
side under 17.maifeiringen i 
år. Nydelig sol skinte fra blå 
himmel og det ble varmere 
og varmere ut over dagen.
Tekst og foto: Frøydis C. Stenerud 

Som alltid fyltes skoleplassen opp av 
feststemte Høybråtenbeboere i sin 
fineste stas. Her var mange flotte  
stakker, drakter og bunader fra 
mange steder i landet og vi ser flere 
menn i bunader for hvert år. 
Rektor Jan Gunnar Braathen ønsket 
alle velkommen, og Mari Haugstvedt 
fra sjuende klasse holdt dagens tale. 
Flotte ord til glede og ettertanke, både 
om dagen vår, tohundreårsjubileet for 
grunnloven og vårt kjære Høybråten. 
Det var et fargerikt tog som dro ut av 
skoleporten. Ved bautaen ved kirken 
ble det tradisjonen tro lagt ned blom-
ster og holdt taler. Det var veldig 
mange glade og smilende mennesker 
langs hele ruta. Det ble blåst i fløyter, 
viftet med flagg og hurraropene lød 
hele veien.  
Etter en varm siste etappe opp Olse-
bakken kom toget vel tilbake til sko-
len. Her fikk vi høre både 17.-mai-
korpset og skolekorpset spille og 
skolekoret underholdt fra sitt repor-
toar. Alltid like hyggelig. 
Når 17.-mai-korpset er ferdig med 
sitt spill på skolen, har de reist rett 
til Stovnerskogen sykehjem, de siste 
årene. Der har de underholdt svært 
fornøyde beboere, som har fått en 
virkelig flott 17.-maiopplevelse. Det er 
på vei til å bli en god tradisjon.
Barna gledet seg over alle lekene 
de kunne være med på. Her ble det 
kastet stein mot porselenstallerkener, 
slått ned spiker i en stokk, kastet piler 
på ballonger og ringer rundt flasker. 
Det ble delt ut premier til store og 
små, så det var riktig mange blide 
fjes å se. «Speaker» ruslet rundt med 
mikrofonen og snakket med liten og 
stor. Noen var modige nok til å ta en 
sang, til forlystelse for både dem selv 
og tilhørerne. 
Høybråten skolekor var arrangører av 
17.-mai her i år. Og alle foreldrene til 
sangerne hadde en travel dag, slik det 
skal være. 
Pølser, brus og is, kaffe og kaker gikk 
unna. Ja de måtte til og med dra 
avgårde og kjøpe mer, for å kunne 
dekke behovet til de kjøpelystne. 
I halvtre-tiden begynte det å bli 
roligere og folk ruslet fornøyde hjem-
over til familie og venner for å feire 
resten av dagen. 
En honnør til skolekorets foresatte for 
en flott innsats på denne dagen på 
Høybråten skole. Og arrangørene selv 
var svært fornøyde. 

17. mai

Mange av barna samlet seg helt oppe ved bautaen da rektor holdt sin tale der.  
Ord til ettertanke på den glade dagen.

Oppslutningen om feiringen av den store dagen var som vanlig stor på Høybråten skole.

Langs ruta ser vi vår tidligere prest Østein Larsen glad og fornøyd med flagget i hånd, 
sammen med noen av sine familiemedlemmer.
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Vår nybyggervandring har denne 
gangen kommet opp til Olsetoppen. 
Bergtunveien er Høybråtens «parade-
gate» med skolen som midtpunkt. 
Alle har et forhold til denne skolen 
som Høybråtenfolk alltid vender 
tilbake til! Vi vil idag fokusere på 
to nybyggerfamilier av aller edleste 
merke. Det gjelder Johan Rognlien 
(1875-1929) og hans hustru Marie 
(1877-1961) som ryddet tomt og bygde 
sitt trivelige hjem i Bergtunveien 3. 
Og det gjelder Albert Hansen (1873-
1948) med hustru Anna (1875-1955) 
som i 1911-12 bygde huset «Bjerkås» i 
Bergtunveien 5B.
Rognliens eiendom fikk navnet 
«Bergtun» ( gnr.107, bnr.40) og huset 
sto innflyttingsklart i 1910.
I 1926 ble veien oppkalt etter nettopp 
denne eiendommen. Som så mange 
av nybyggerne, var Johan knyttet 
til jernbanen. Han var snekker og 
innvandrer til Kristiania og Høybråten 
fra gården Rognlia i Hurdal. Hans 
kone Marie kom opprinnelig fra 
Odalen. Dette er på mange måter helt 
typisk for nybyggerne: De kom stort 
sett fra nærområdene på Østlandet 
supplert med en dose innvandring 
fra Sverige. Også Høybråten fikk sitt 
lille innslag av nybyggere fra Sverige, 
særlig Bohuslän. Mer om dette senere.
Johan ble etterhvert vognmester ved 
NSB og hadde ansvaret for klargjøring 
av vognene til enhver tid. Han var 
i en årrekke formann i styret for 
Østbanenes Forbruksforening. Det 

var en butikkjede for jernbanefolk 
med hovedutsalg i Jernbanegata 
ved Østbanen, og med filialer langs 
hovedbanen til Lillestrøm.
Helt fra starten ble Johan en 
sentral tillitsmann for nybyggerne 
på Høybråten: Han var formann i 
Høybråten Nybyggerforening i to 
perioder (1907-1908 og 1912-1913), 
men allerede fra stiftelsen i august 
1905 var han foreningens sekretær.      
Utallige er de initiativ som skriver 
seg tilbake til Johan Rognliens store 
innsats for Høybråten. Det handler 
om jernbanestasjon, veiutbygging og 
fremfor alt: skolespørsmålet.
Idag er det Johan og Maries 
barnebarn Arild og hans kone 
Inger Synøve Rognlien som fører 
engasjementet videre etter en av disse 
første pionerene på Høybråten. De 
flyttet inn i «Bergtun» i 1972 og er 
fremdeles å finne på Olsetoppen!
Arild Rognlien er barnebarn av 
både Johan Rognlien og Albert 
Hansen. Vi skal ikke mange metrene 
fra «Bergtun» for å finne en av de 
andre store foregangsmenn blant 
nybyggerne: Albert Hansen og hans 
hustru Anna.
«Bjerkås» ble bygd i 1911 og var klar 
for innflytting i 1912, selve gullåret for 
de tidligste nybyggerne på Høybråten. 
Eiendommen ligger høyt og fritt, idag 
som nærmeste nabo til Høybråten 
skole.
I likhet med Johan Rognlien var også 
Albert Hansen jernbanemann. Han 

var jernbanesmed og dermed i et trygt 
ansettelsesforhold. Dette var nok 
typisk for svært mange av nybyggerne: 
De trengte ikke egenkapital for å 
satse på Høybråten, men de måtte ha 
trygghet for en stabil inntekt i årene 
framover.
Albert hadde bakgrunn som 
fagforeningsleder i jernbanen. Dette 
ga ham det beste utgangspunktet 
for en imponerende innsats i 
nybyggerforeningen og for Høybråten-
samfunnet. I likhet med Rognlien ble 
han valgt som medlem i det første 
styret for det som dengang het «Øvre 
Høibraatens Nybyggerforening». De 
ble valgt som henholdsvis sekretær og 
vice-sekretær i dette styret som laget 
lover for foreningen og som inviterte 
til stiftelsesfest i Kristiania Vestre 
Arbeidersamfunn lørdag 15. oktober 
1905. Alberts innsats for høybråten-
samfunnet skulle bli både omfattende 
og imponerende: Han var formann i 
to perioder fra, 1921-1926, og 1927-
1929. Han var dessuten foreningens 
kasserer i to år: 1913-1915. Han satt 
i Akers herredsstyre i to år (1923-
1925) forøvrig sammen med Karl 
Andersen som var Arbeiderpartiets 
ordførerkandidat på den tiden: De var 
to solide rugger fra Høybråten!
Et av de godt synlige resultater 
av Alberts arbeid finner vi rett i 
nabolaget til «Bjerkås»: Høybråten 
og Stovner Samvirkelag, avd. 76. 
Initiativet til dette ektefødte barnet av 
nybyggerne ble tatt i siste halvdel av 
1920-tallet og det var Albert Hansen 
som ble formann i byggekomiteen 
som kunne åpne en flott og moderne 
forretning 1. september 1930. 
Bygningen har sin egen spennende 
historie som vi vil komme tilbake til 
ved en senere anledning. I dag er 
det Høybråten Sanitetsforening som 
eier eiendommen «Varden» og som 
har gjort det gamle samvirkelag til et 
populært møtested for Høybråtenfolk.
I dag er det Tone og Arne Jordet som 
residerer på «Bjerkås». Det har de 
gjort siden 1993, og i løpet av disse 
årene har de pietetsfullt restaurert 
bygningen på en slik måte at Albert og 
Anna ville vært stolte!

Nybyggerne
på Høybråten

En vandring i Høybråtens tidlige historie  
ved Rolf Edvard Torbo, lokalhistoriker 
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Det skal være usagt om det 
var «Bettan» eller Anton  
Tschudi som trakk mest 
mennesker til Parkkvelden 
3. juli, men aldri har vi sett 
så mye folk på en parkkveld 
som i år. 
Tradisjonen tro var det korpsene på 
Høybråten som startet kvelden, Høy-
bråten skolekorps, Oslo Janitsjar og 
17. mai-korpset.
Kl. 19.45 var det klart for ett av 
kveldens høydepunkter, nemlig 

avdukingen av bysten av Anton  
Tschudi. Det er en god stund siden 
tanken om å sette opp en byste av An-
ton Tschudi i parken ble unnfanget, 
og Velforeningen har nedlagt et stort 
arbeid for å få dette til. 
Det var kunstneren Sven-Tore Klep-
pan som fikk det ærefulle oppdra-
get å lage bysten. Det bød på store 
utfordringer for kunstneren, for det 
eneste han hadde å holde seg til var et 
bilde av Tschudi. Da er det vanskelig 
å få til de rette proporsjonene på en 
byste. Men at resultatet til slutt ble 
bra, er nok de fleste enige i. Fornøyde 
var også Tschudis oldebarn, Siri 

og Petter Bøgh som var til stede og 
avduket bysten. Til den økonomiske 
biten hadde Velforeningen fått hjelp 
av Lions Club Høybråten, Holmsens 
elektro, Høybråten blomster og be-
gravelsesbyrå, og Sigvartsens Steinin-
dustri.
Linn Tamara entret deretter scenen 
og fremførte Let it go, Halleluja og On 
my own. 
Klovnen Knut var nesten ikke til å 
stoppe denne kvelden, men det så ut 
til at barna trivdes med hans able- 
gøyer og mange sprø påfunn.
Høybråtens egen Kristina Ødegaard 
med Randi Gudmundsen på keybord 
hadde også en fin opptreden som 
høstet applaus.
Forventningene var store da Elisa-
beth Andreassen entret scenen i 
Høybråten-parken, og hun gjorde 
dem ikke til skamme. At hun trivdes 
på Høybråten og med Høybråtens 
beboere er det liten tvil om, og hun 
leverte en forrykende forestilling. Hun 
holdt på langt ut over den avtalte 
tiden, og høydepunktet var vel da 
hun inviterte barn og ungdom opp på 
scenen for å danse med under «La det 
swinge».
Været var flott, bysten av Anton var 
flott, underholdningen var flott, og 
stemningen var på topp! Hva mer kan 
man ønske for en Parkkveld på Høy-
bråten? Vi gleder oss til neste år! Red.

Begivenhetsrik 
Parkkveld

Kunstneren Sven-Tore Kleppan (t.v.) sammen med Anton Tscudis oldebarn, Siri og Petter 
Bøgh som var til stede og avduket bysten.

For de fleste var det vel kanskje Elisabeth «Bettan» Andreassen som var det største trekk-
plasteret.

Klovnen Knut var nesten ustoppelig denne 
kvelden, og barna moret seg . . .

Kristina Ødegaard fra Høybråten sang, 
akkompagnert av Randi Gudmundsen på 
keyboard. 



Vel-Nytt Nr. 1  2011       Side 17Vel-Nytt HøsteN 2014 • 17

Basert i hovedsak på  
Odd Storsveens bidrag  i «Lenge 
det gikk før Høybråten fikk . . .» 

Ved århundreskiftet ble det store 
forandringer på Høybråten. Ste-
det hadde ligget uforandret i 
mange hundre år. Bebyggelsen 
var enkle bondegårder med en 
del innmark og skog. Veiene var 
gårdsveier som slynget seg fram 
mellom bondegårdene.
Brukseier Anton Tschudi 
kjøpte i 1899 Øvre Høybråten 
gård for å parsellere ut mindre 
byggetomter. Tomtene ble tilbudt 
til relativt lave priser fra 100 til 
ca. 300 kr pr. mål, og avdragene 
var to kroner for innmark og én 
krone for utmark pr. uke. Dette 
gjorde det mulig for folk å skaffe 
seg en rimelig tomt.
I 1903 var det kommet 10 
familier til Høybråten, hvor det 
hverken fantes veier, elektrisitet 
eller vann.  
Nærmeste reisemulighet var to-
get fra Grorud eller Robsrud.
I 1905 møttes 55 parselleiere og 
dannet Øvre Høybråten Nybyg-
gerforening. Høybråten Velfore-
ning er en direkte fortsettelse 
av Tschudiskogens vel som ble 
stiftet i 1926. 
I 1906 ble det nedsatt en vei-
komite med planer for opparbei-
delse av veier. Denne komiteen 
fikk et tilbud fra Anton Tschudi 
om å overta innkasseringen av 
tilgodehavende av tomteeierne 
mot en provisjon på 10%
Dette ble vedtatt av komitéen 
og det ble besluttet å søke om 
opparbeidelse av Høybråtenveien 
fra Haugenstua til Olsetoppen.
Området Høybråten stasjon 
ble gitt i 1906 for at det skulle 
komme jernbane og stasjonene 
ble åpnet i 1921 med et 
begrenset antall tog som stoppet. 
Høybråten park ble gitt av Anton 
Tschudi.  

Anton Tchudis plakat: 
«Jord for alle, som jord vil 
have det bliver der nu paa 
forsommeren anledning til, idet 
Høibraaten (øvre) - beliggende 
ved jernbanelinien mellom 
Grorud og Robsrud stationer - i 
mai, juni og juli vil blive bortsolgt 
i parceller paa 2, 3 og 4 maal, 
og hver parcel, stor eller liden 
uden forskjel, vil blive solgt til en 
afbetaling af 1 krone om ugen.»

Høybråten-prisen  
– vinnere siden 1997

Barneparken i Bikuben

Ved Tore Grue, Lions Høybråten  

Lions Høybråten deler hvert år ut 
Høybråtenprisen til personer eller lag 
som har bidratt aktivt til å gjøre Høy-
bråten til et bedre sted å være. Prisen 
er på kr 10.000.- og inkluderer også 
et flott innrammet diplom.
Det er mange kjente og kanskje noen 
mindre kjente navn på denne lista, 
men felles for dem alle er at de har 
gjort en ekstra innsats for miljøet på 
Høybråten.
Lions vil gjerne ha forslag om nye 
kandidater til framtidige priser.
Prisutdelingen startet i 1997, og vi har 
hatt følgende vinnere :
 

1997 Odd Storsveen
1998 Høybråten og Stovner idrettslag
1999 Astrid Andersen,  
         Høybråten barnepark 
2000 Høybråten skoles musikkorps
2001 Jan Gunnar Bråten
2002 Høybråten Sanitetsforening 
2003 Eli og Stein Lyberg
2004 Hallvard Bech
2005 Thore Palving
2006 Odd Harald Gram  
         og Arne Willy Hansen
2007 Villy Kolstad 
2008 Herbrand Brennhovd
2009 Rolf Torbo
2010 Leif Sommer
2011 Eilif Holen
2012 Ronny Sten-Olsen
2013 Høybråten Dameturnforening

På bildet ser vi (f.v.) Odd Jørgen Martsten, Ronny Steen Olsen som var prisvinner i 2012 , 
Ole Erik Christophersen og Kurt Sande.  (Foto: Stein Lyberg.)

Vel-Nytt har fått flere henvendelser 
fra folk som lurer på hva som skal 
skje med området der den gamle 
barneparken i Bikuben ligger. Vi 
kunne tidligere fortelle at den eneste 
planen for området er at bygningene 
skal rives, og området skal «tilbake-
stilles», uten at vi konkret vet hva det 
innebærer. Mange spør hvorfor man 
ikke kan gjøre noe mer ut av området, 
og forslagene er mange: Lekeplass, 
ballbinge, sykkelbane – skaterampe. 

Tidligere var dette et naturlig møte-
sted for småbarnsforeldre, og det er 
synd hvis området bare blir liggende 
«brakk». Velforeningen har ikke mu-
lighet til å ta ansvar for området, men 
dersom det finnes en gruppe men-
nesker/foreldre som kunne ta an-
svar for parken sammen, kunne man 
kanskje gjøre en henvendelse til kom-
munen om å la bygningene stå? Men 
det begynner å haste. Riving kan skje 
allerede i inneværende år.        Red. 

Anton Tschudis 
salg av tomter 
på Høybråten  
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– Hva er hobbyen din? 
Ja, det må bli maling det, og så spiller 
jeg litt fele ved siden av. Han tar fela 
ned av knaggen og begynner å spille 
«På solen jeg ser» for oss. 
– Har du tall på hvor mange bilder du 
har malt? 
– Ja, det blir flere hundre det. Jeg har 
bestandig likt å male, jeg har malt 
siden jeg var liten gutt. 
– Kan du huske hestetrikker? 
– Ja, den første trikken jeg kjørte med 
var hestetrikk. 
– Hvordan var det med idretten? Drev 
ikke du mye med den? 
– Jo, jeg hadde tre høye sykler, sånne 
med stort hjul foran og et lite bak. Jeg 
syklet sammen med Wilhelm Henie.  
– Men skøyter da, stod du ikke mye på 
skøyter? 
– Ja, jeg gjorde da det, jeg har slått 
han Axel Paulsen på en engelsk mil, 
jeg har forresten skøytene hans her, 
sier han og tar fram et par helsmidde 
skøyter og viser oss. 
 Terje Wanberg, 7a 
 Anne Peckel, 7b 
Intervjuet stod i Arbeiderbladet  
21. mars 1953 på en side som ble kalt 
«Vi fra 7–14». 
 
Den gamle låven
Selve den låven som Arthur Larsen 
malte, interesserer meg personlig 
fordi min familie spilte teater der. 
Bestefaren min på morssiden het Ole 
Marius Martinsen og var en habil 
amatørskuespiller. Han var tilknyttet 
Kristiania Arbeidersamfunds Drama-
tiske Klubb og i 1896 debuterte han 
som Seladon Andersen (Andrisen) i 
Hans Aanruds skuespill «Storken».  
Premièren fant sted i det gamle forlys-
telsesstedet «Tivoli», som lå omtrent 
der Høyres hus står i dag, og jeg må 
med stolthet fortelle at han fikk gode 
kritikker i flere aviser. 
I 1896 var bestefar 24 år, og da 
skjedde det mye i hans liv. Foruten 
å spille teater på fritida, rakk han 
dette året også å bli far for første 

gang, og å gifte seg med Jacobine 
Åsine Sløier fra Vika. Da bestefar og 
bestemor ble nybyggere på Høybråten, 
hadde de rukket å få åtte barn, alle 

født på Grünerløkka. 
Det 9. barnet ble født på 
Høybråten. Bestemor, kalt 
«Bina», hadde et håp om at 
hennes ektemann skulle 
konsentrere seg mer om 
familien og mindre om 
dramatikken da de bygde 
hus og bosatte seg på 
landet. Men den gang ei. 
Noe av det første bestefar  
gjorde da han kom ut i 
ødemarka, var å stifte 
en dramatisk klubb for 
ungdom med seg selv som 
leder og instruktør. Men 
hvor skulle ungdommen få 
utfolde sitt spill? Det er her 

den gamle låven kommer inn i bildet. 
Allerede i 1914 kjøpte Høybråten 
nybyggerforening den tomta der 
låven stod. Og helt fram til 1922, da 
foreningens nye forsamlingslokale 
Folkvang ble innviet, ble låven brukt 
som møte- og danselokale, og som 
scene for revyer og teaterforestillinger. 
Bestefar og de andre amatørskue-
spillerne må sies å ha vært ganske 
ambisiøse i sitt valg av repertoar; 
de satte opp både «Hamlet» og «Per 
Gynt» på låven. Etter at det nye  
Folkvang var tatt i bruk, ble til og med 
farcen «Ah!» skrevet av den godeste 
Henrik Wergeland, framført av de 
dristige amatørene. Dette skjedde 
17. mai 1929. Plakaten der farcen 

annonseres, henger inne i den store 
salen på Folkvang den dag i dag. 
Men det som amatørskuespillerne 
nok er mest kjent for, er de tildels 
infame revyene som de selv og lokale 
forfattere spikra sammen. Stoffet var 
hentet både fra lokalmiljøet og fra 
den store verden. Tradisjonen med 
revyer startet på låven og fortsatte i 
det nye forsamlingslokalet. Som lita 
jente husker jeg godt at jeg gikk ved 
siden av mor mens hun memorerte 
revytekster på vei til en forestilling på 
det nye Folkvang.  
Tilbake til låven. Som maleriet til 
Arthur Larsen viser, ble det der spilt 
i friluft. Da som nå kunne det jo 
regne ganske kraftig på sommerstid. 
Hvordan taklet nybyggerne at det 
begynte å regne når forestillingen 
skulle begynne? Jo, da snudde de 
scenen og spilte inn. Ikke verst med 
en «dreiescene» ute på «landsbøgda»!  

På Folkvang henger et maleri 
av en gammel låve. Det er 
signert Arthur Larsen og 
har tittelen «Folkvang 1914 
–1922». Jeg lurte lenge på 
hvem denne Arthur Larsen 
var før jeg ved en tilfeldighet 
fant løsningen. 
Tekst og foto: Gro Strømme 
Pensjonert lærer ved Høybråten skole

Det hadde seg slik at jeg ryddet 
i gamle papirer på Høybråten 
skolemuseum, og da fant jeg en 
avisside skrevet av elever i 1953. 
Siden inneholdt et lengre intervju med 
Arthur Larsen. Fra dette intervjuet til 
rektor Jan Gunnar Braathen var ikke 
veien lang, og det viste seg at Arthur 
Larsen var oldefaren til rektor.
Her følger intervjuet i sin helhet:

86-åringen Arthur Larsen pelte 
tyttebær der skolen er og slo  
Axel Paulsen på skøyter i sine yngre 
dager.  
Larsen er en av de eldste her på 
stedet og vi bestemte at han måtte vi 
intervjue.  
Vi gikk opp til ham og begynte å 
spørre. 
– Hvor gammel er du? 
– Jeg er født i 1856, jeg blir altså  
 87 år. 
– Hvor er du født? 
– Jeg er født i Nes på Romerike. Jeg 
kom til Høybråten i 1904. 
– Hvordan var det på Høybråten da du 
kom hit? 
– Da var det hverken biler eller tele-
foner eller elektrisitet, det var ikke 
veier heller, det var bare ville skauen 
her da. Jeg husker jeg gikk og pelte 
tyttebær der hvor det er skole nå.
– Gikk du mye på ski?
– Ja, og vi lagde skia sjøl av bak-
hunved. 
– Hva var du av yrke? 
– Barberer, parykkmaker og teater-
frisør. Jeg løste borgerskap i 1888, det 
vil si at jeg har lov til å ha egen forret-
ning, og den hadde jeg til 1938. 

Hvem var Arthur Larsen?
MALERIENE PÅ FOLKVANG

Dette maleriet av hytta på Hornfjeld 
befinner seg i dag i privat eie hos Gunnar 
Horne.

Arthur Larsen i 1953.   
(Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv.)
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MEDLEMSAVIS FOR HØYBRÅTEN OG STOVNER IDRETTSLAG • NR. 2 • 2014

Kjære alle medlemmer av HSIL og andre lesere
Det er blitt høst og en stor beslutning for idretten i Norge skal snart fattes.  
Skal Norge søke om å få arrangere OL i Oslo 2022?

Men først vil jeg nevne en stor lokal begivenhet. HSIL har i år, for første gang på 
mange år, etablert et damelag i fotball. På første forsøk vant de serien og kan kalle 
seg kretsmestre. De skal nå spille kvalifisering for opprykk. I tillegg skal de spille 
semifinale i OBOS cup.

Idretten i Norge er så godt som samstemte i å svare JA på spørsmålet om OL.  
Det er allikevel mange kritiske røster og skeptikere. Skal Norge bruke så mye pen-
ger på et idrettsarrangement? Har vi råd til det når andre oppgaver står i kø?
Jeg mener ja. Oslo har færrest idrettsanlegg i hele Norge og behovet et skrikende. 
Uten et OL i Oslo vil vi miste store anlegg; anlegg som etter OL vil være sårt 
tiltrengte arenaer for breddeidretten. Slik situasjonen er i dag, må mange idrettslag si nei til barn som ønsker å 
drive idrett fordi det ikke finnes anlegg eller arenaer å drive idrett på. Få tror at de milliardene som vil brukes på 
å bygge anlegg i Oslo, vil komme idretten til gode uten et OL.
OL er også noe annet. Vi husker med glede Lillehammer. Den inspirasjonen, det engasjementet og den gleden 
hele nasjonen opplevde på Lillehammer ønsker jeg at også nye generasjoner skal få oppleve.
Dersom ikke Norge kan arrangere et OL der vi tar OL og IOC ned på jorda og viser at det er mulig å arrangere 
et nøkternt OL, hvem kan da gjøre det? Vi er alle enige om at IOC ikke er en ideell organisasjon, basert på  
verdiene vår breddeidrett er tuftet på, med foreldre  og frivillige, men påvirker vi best innenfor eller utenfor?
Skal vi la andre land som har et helt annet styresett få arrangere OL til en pris som for oss er helt ufattelig?  
Kan vi delta i et slikt OL, glede oss over det og bejuble idrettsprestajoner med det bakteppet?
 
Med hilsen Odd Jan Olstad (sign.)
Leder HSIL

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

Grasrotandelen

Hovedstyret    
Leder  Odd Jan Olstad    47384890    odolstad@online.no
Nestleder  Mona Kristiansen    90555935    mona@danseforbundet.no
Styremedlem  Leif Jessen   99254735    leif.jessen@live.no
Styremedlem  Bjørn Jarle Wiger 90915125        bjorn.jarle.wiger@helsedir.no  
Styremedlem  Eirill Mathisen  45026669       eirillma@online.no
Styremedlem  Rune Kvalheim  93416133     riffen.kval@gmail.com
Ungdomsrepr. Cecilie Dokka  94306035    cecy-95@hotmail.com  
Vararepr.  Øystein Strand 
Kontoret  Sara Alexandra Krüger 92423016         hsil@hsil.no   

Gruppeledere   
Alpin Henning Lundby 40429989    henning@stalhallen.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  22210781        thore@bjornson-langen.no
HSIL turn Per Olav Hyrve  93404641        ovehyr@online.no
Håndball Jon Espen Schmidt 98249014        jon.scmidt@kvantel.no   
 
Innebandy Remi Steen  97732070    remi.steen80@gmail.com
Langrenn Bjørn Jarle Wiger  90915125        bjorn.jarle.wiger@helsedir.no  
Orientering  Arne Eliesen  22211350
Seniorgutta  Ronny Sten-Olsen 90756062    rsosten@online.no
Triathlon Truls Wagener          truls.wagener@ude.oslo.kommune.no 
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Første uken i skoleferien møtte 51 ivrige 
gutter og jenter til turntrening på dagtid. 
Det var trening 08.30–15.30 hver dag hele 
uken med en times matpause midt på da-
gen. Denne uken fikk de teknikktrening 
i turnapparater, sveve høyt i trampett, 
hoppe på airtrack, en time med hiphop-
dans hver dag og det ble også tid til uteak-
tiviteter som å hoppe tau og leke «boksen 
går» osv. Leiren ble avsluttet med en liten 
oppvisning for foreldrene.
Vi har nå startet opp med turnskolen igjen 
og har følgende tilbud:

Haugen skole på tirsdager:
Kl.17.00-18.00   gutter og jenter i alderen 
4-5 år 
Kl.18.00-19.00  gutter og jenter 1.-3.klasse
Kl.18.50-20.00  gutter og jenter, 4.klasse 
og eldre

Haugen skole lørdager:
Kl.10-10.45 foreldre og barn, parti  2-4år
Kl.11.00-12.30  turnskole 1.klasse og eldre

Høybråten skole på torsdager:
Kl.17.15-18.00  foreldre og barn, parti  
2-4 år.
I tillegg har vi et apparatparti for deg som 
kan turne litt, denne gruppen trener på 
Haugen skole tirsdager 18.30-20.00 og 
lørdager 12.30-14.30 
Vi har også konkurransegrupper innen 
turn kvinner og troppsgymnastikk. Grup-
pen har som målsetting å være blant de 
beste i landet.  
For mer info gå inn på  www.hsilturn.no

Vel gjennomført turnleir-uke

Herrer1:
Et guttelag består av ca. 10–12 spille-
re. Vi holder oss stabilt i 3. div. sesong 
etter sesong, er treningsglade gutter 
som stiller opp til to treninger i uka. 
Vi trenger noen nye spillere, du bør 
ha holdt i en innebandykølle før, om 
du har ambisjoner om å spille på Her-
rer1. Treningstidene i år er mandager 
kl. 2000-2100 og onsdager kl. 2130 - 
2230 i Romsåshallen.
Vi er et sosialt lag som liker å hygge 
oss sammen på trening og kampdager, 
vi stiller hvert år opp i Plankecup som 
spilles i Fredrikstad. Vi har et årlig 
julebord med masse ablegøyer og ribbe 
som blir kokkelert felles på Jessheim i 
Øyvinds private palass.

Herrer2:
Et guttelag som består av ca. 7-9 spil-
lere, så her ønskes det flere spillere! Vi 

holder til i 4. div og ønsker å stabili-
sere oss der. Vi er med herrer1 på hver 
trening, men sliter litt med oppmøte 
til kamper. Herrer1 hjelper oss så godt 
de kan med tre stk. spillere til hver 
kamp. Dette er ikke alltid mulig, der-
for ønsker vi å rekruttere flere spillere.
Sitter du på gjerdet og ønsker å pusse 
støv av den gamle innebandykølla? 
Ta kontakt med oss, vi trenger deg! 
Det eneste vi ønsker fra deg, er en 
treningsøkt i uka + at du kan stille opp 
på de fleste av våre kamper.
 
Treningstider:  
Mandager 2030-2130, Onsdager 
2130-2230 i Romsåshallen.
Bli med da vel?

LagLeder/kontakt:
Remi Steen. Mobil: 977 32 070  
E-mail: Remi.steen80@gmail.com

OldGirls:
Vi er et «voksent» jentelag som spiller 
i Oldgirls-serien. De fleste av oss har 
spilt innebandy eller annen lagidrett 
tidligere, og ser på dette som en su-
per mulighet til både å kunne trene 
sammen og være med på lagspillets 
gleder (og skuffelser!). Vi trener en 
gang pr.uke: Mandag fra kl.19.00 – 
20.00 i Romsåshallen. 
Vi har det gøy både på trening, kam-
per og fest! Og selv om det er morsomt 
å delta, – så er det viktig(ste) å vinne 
kamper!
Men vi sliter litt med vonde knær, 
stive rygger og skjøre ankler. Derfor 
tar vi gjerne i mot nye spillere. I og 
med at de fleste enten tidligere har 
spilt innebandy, eller har vært med på 
laget i mange år, er det supert om du 
har spilt innebandy før, eller vært med 
på annen ballsport!
Lyst til å være med oss?
Ta kontakt med vår lagleder:  
Mona Stryken tlf: 99 54 44 44  
mail: mona@stryken.com

HSIL innebandy
Herrer1, herrer2 og OldGirls
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HSIL  Friidrett
TRENINGSTIDER    2014 - 2015    

HAUGEN SKOLE okt - april INNETRENING
v/ trener Bjørn og  Merete 

MANDAGER kl 17 – 18.00 ( ca 7 til 10 år ) Rekrutteringsgruppa 
MANDAGER kl 18 – 19.30 (for 11 år og eldre) Ungdomsgruppa   

 
STOVNERBANEN april – oktober UTETRENING
Adresse: Smiuveien 257 v/trener Bjørn og Merete

MANDAGER  kl. 18.00 – 19.30 ca.  7 – 20 år (alle) 
 

For konkurranse-utøvere gis det tilbud om flere treningsdager,  
både innen- og utendørs

Det er ingen trening i skolenes ferier og fridager.

*Treningsavgift  pr år kr. 500,-  (7 – 10 år)  og  kr. 750,- for 11 år og eldre
betales til  HSIL Friidrett  konto nr. 1644.27.29119

*Klubbkontingent kr. 175,- pr. år betales til Høybr. & Stovner IL Giro i posten.

Kontaktpersoner :
 Arne E. Mathiesen  93.21.20.12   arne.mathiesen@broadpark.no 
 Linda Botterli Erstad  90.15.11.83  b.erstad@online.no

*) Nye utøvere (etter 1. aug.) betaler 50%

Høybråten og Stovner ble stiftet i 1916 
og består i dag av 13 grupper. Vi er en 
breddeklubb som ønsker å få med så 
mange som mulig, og håper at etter du 
har lest dette, vil finne en idrett som 
passer for deg. 

Våre verdier:

Samhold
Engasjement
Likeverd
Mestring

Idrettslagets virksomhetsidé er «HSIL skal 
skape sunn aktivitet og idrettsglede for 
barn, unge og voksne i alle aldre. Vi skal 
være en trygg og sosial arena der med-
lemmer skal kunne delta etter egne for-
utsetninger og mål, i tråd med klubbens 
grunnverdier.»   
Som virksomhetsideen viser er HSIL et 
breddeidrettslag som skal favne om alle 
som ønsker å drive idrett på sitt nivå og 
sine forutsetninger. Idrettslaget driver i 
sin helhet av frivillig ulønnet innsats fra 
foreldre og ildsjeler. Vi er helt avhengig 
av denne frivilligheten for å kunne gi et 
tilbud til bydelenes befolkning.  
Vi rekrutterer primært fra nærområdet 
som vi definerer som Stovner Bydel, men 
har også medlemmer fra andre nærliggen-
de bydeler. Medlemsmassen er i alderen 
fra 2 år og oppover.

Idretter i HSIL:
•	 Alpint

•	 Fotball

•	 Friidrett

•	 Håndball

•	 Innebandy

•	 Langrenn 

•	 Triathlon 

•	 Turn

•	 Trimgrupper for seniorer

•	 Seniorgutta

Vi i Høybråten og Stovner IL ønsker å bli 
verdens beste idrettslag, og for å bli dette 
trenger vi din hjelp. 
Idrett er tuftet på frivillig arbeid og uten 
denne støtten ville det være svært anner-
ledes og vanskelig å bedrive idrett som i 
dag. Alle har bidratt i en eller annen form, 
hverken mer eller mindre gitt sin støtte og 

viktige bidrag for at morgendagens helter 
skal få en mulighet til å finne gleden ved 
mestring og idrettsglede. Felles for alle 
som deltar som utøvere, foreldre eller til 
og med den lokale bedriften er at dette 
kan bety starten på et godt samhold og 
livslangt vennskap med idretten som en 
fellesnevner. For de fleste er den største 
glede å kunne gi når det betyr så mye for 
så mange.  
Med andre ord er Høybråten og Stovner 
en arena for mer enn idrett!

Gi grasrotandelen til HSIL
Vi har flotte aktiviteter året rundt og hos 
oss er alle velkomne, besøk gjerne vår 
hjemmeside: www.hsil.no 

Velkommen til skiglede i Høybråten og 
Stovner IL Alpin
Litt om oss: HSIL er en alpinklubb med 
plass til alle. Vi ønsker å få med alle 
barn som liker, eller ønsker å lære seg å 
stå på ski. Alle gruppene, fra de minste 
i rekruttgruppen, til de eldste løperne, 
trener i tillegg til ski, også det vi kaller 
barmarkstrening. Barmarkstrening består 
av innetrening og uteaktiviteter og kan 
ligne på allidrett. Turntrening, balanse, 
koordinasjon og motoriske øvelser, lek og 
mye moro er grunnpilarer i dette arbeidet, 
som tar sikte på å utnytte barnas sensomo-

Høybråten og Stovner  
– mer enn idrett
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toriske gullalder. Alpin er en fartsfull og 
spennende sport, som krever kondisjon, 
styrke, utholdenhet, er fysisk krevende, 
og gir mental fokus. Alpintrening er en 
morsom måte og utvikle mestringsevner, 
utfordre seg selv, holde seg i form, og ut-
vikle sine motoriske ferdigheter. 

Morsomt å trene med oss
Vi skal ha det gøy på treninger og renn. 
Timene som brukes på idrett, skal være 
preget av godt humør og glede. Barn som 
driver med idrett, gjør det fordi de synes 
det er morsomt. Sammen med venner, får 
de opplevelser og lærdom for livet. Dette 
er fundamentet alle trenerne, ledere og 
foreldre skal ta vare på og videreutvikle.

• Eneste alpingruppe i Grorud-
dalen

• Har ansvar for drift av Liabak-
ken, et lite alpinanlegg som betyr 
mye for nærmiljø

• Drives på frivillig basis.
• Arrangerer et renn i året i Gref-

senkleiva med deltagelse fra hele 
Østlandet.

Treningssted for de minste: Liabakken på 
Stovner ved Tokerud skole.

Årlige aktiviteter hos oss: 
•	 Familiesamling i desember på 

fjellet

•	 Klubbmesterskap i Grefsenkleiva

•	 Eurotecfarten (eget renn)

•	 Oslo skifestival i Trollvann og 
Grefsen

Bli med! 
Kontakt oss gjerne:
Henning Lundby, 40429989, 
henning.lundby@stalhallen.no 

Trygghet + mestring = trivsel - HSIL 
Fotball, mer enn Fotball
Litt om oss: I HSIL skal barnefotballen 
først og fremst være et godt miljø tilrette-
lagt for utvikling. Vi har fokus på å skape 
samhold og tilhørighet til HSIL-familien. 
Vi har som et mål, og ha et fotballtilbud 
til de som går i 1. klasse og oppover. For 
oss er det viktig å tilrettelegge for utvik-
ling av trenere, ledere, dommere og støt-
teapparat. I HSIL Fotball gjør alle alltid 
sitt beste både på trening og i kamp. Vi 
bruker sunn fornuft. Derfor representerer 
vi klubben på en positiv måte både på og 
utenfor banen. I HSIL Fotball utvikler vi 
gode holdninger gjennom bevisstgjøring 
og ansvar for egen utvikling.

HSIL fotball vil utvikle enkeltspillere 
slik at de kan beherske de utfordringer de 
møter på banen slik at vi klarer å beholde 
flest mulig og øke antall spillere med gode 
ferdigheter i klubben.

• Klubbens største gruppe i antall 
med ca 750 utøvere.

• I overkant av 43 lag fordelt på 
jenter og gutter i alderen 6-70 år.

• Flest lag i alderen 6-20 år.

• Har jentelag i hver årsklasse fra 6 
år og nå til senior damer.

• HSIL har mottatt Fair Play pris i 
2009 og 2011

Treningssted: Høybråten stadion 

Årlige aktiviteter hos oss:  
Internturnering

•	 Norway Cup

•	 Troll cup

•	 Tine fotballskole

Er dette noe for deg? Kontakt oss gjerne:

HSIL Fotball ved Styret.
Fotball.hsil@gmail.com
hsil.no/ fotball

 SENIOR-TRIMMEN  HERRER    
HSIL  H-Mosjon

har trening på Haugen skole  (Høybråtenveien 4)  
hver ONSDAG kl 20.15 i  periodene  JAN – APRIL  og  SEP – DES.

Treningsavgift kr. 350,-     Gratis prøvetime

Vi tar gjerne med flere som kan trenge litt  «SENIOR- TRIM».
Vi er en herlig / frodig gruppe menn (35 -40 personer)   

med forskjellige kropps-fasonger 
uten at det nedsetter gleden av å trimme.  Vår alder er mellom  38 og 80 år.

Noen av oss har problemer med knær og hofter og noen har  
gjennomgått hjerte-operasjon.

Trimmen består av litt kurvball, litt jogging og mest linjegymnastikk
med diverse øvelser som bøy og tøy samt avslapning.

Vi har et meget hyggelig og sosialt treningsmiljø og 
ser gjerne at du tar med deg venner og kjente.

Kontaktpersoner:
Thore Palving (trener) 

Tlf. priv.  22.21.07.81 E-post : thore@bjornson-langen.no
Mob.  95.49.46.80 

 
Arne E. Mathiesen (sekretær/kasserer) 

Tlf. priv.  22.21.18.55 E-post :  arne.mathiesen@broadpark.no
Mob.  93.21.20.14
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Stovnerbrua Service Senter AS
Stovnerveien 4, 0980 Oslo   •   Telefon 22 10 10 51   •   E-mail: oddvar@stovnerbrua.no

TA MED DENNE  
ANNONSEN  

OG FÅ 4 LITER  
SPYLERVÆSKE!

1 STK. PR. KUNDE
V/BESTILLING 

AV TIME

• Utfører alle typer reparasjoner
• Alt av service
• Mobilitetsgaranti
• EU-kontroll (PKK)
• AC-service
• Dekk og felg
• Dekkhotel
• Ruteskader
• Salg av rekvisita

 

www.superdekk.no

Stovnerbrua Service Senter AS
Stovnerveien 4, 0980 Oslo – Telefon 22 10 10 51
E-post: stovnerbrua@superdekk.no

Toyo Observe G3-ICE
195/65R15 91T • PIGG 

Toyo Observe GSi5
195/65R15 91T • PIGGFRITT 
 
  

pr. dekk

Pakkepris med Mega 
Wheels Rotera alufelg kun 5.899,-
4 dekk + 4 alufelger

Pakkepris med Mega 
Wheels Rotera alufelg kun 5.599,-
4 dekk + 4 alufelger

849,-

799,-

15”

15”

Toyo Observe G3-ICE
195/65R15 91T • 

Pakkepris med 
Wheels Rotera alufelg kun 
4 dekk + 4 alufelger

849,-

A
B
C
D
E
F
G

A
B
C 
D
E
F
G

71 dB

E
F Sjekk prisen!

Sjekk prisen!

       Hele 20 piggrader og knuste valnøtt-
     skall i gummiblandningen sørger for 
   optimal trekkraft og bremsing 
 på is og snø. Et sikkert valg!

    Microbit teknologi med knuste
   valnøttskall i gummiblandingen gir 
ekstremt veigrep på is!

Sesongens
utvalgte!

pr. dekk

Pigg eller piggfritt?Størst utvalg 
av premium 
vinterdekk til 
gode priser!

5.899,-

15”

Sjekk prisen!

Hele 20 piggrader og knuste valnøtt-

Pigg eller piggfritt?

Rotera

Be om 

tilbud på 

montering!

Vinterfelg-
kampanje 
Rotera alufelg

 fra 675,-
13” 675,-
14” 698,-
15” 686,-

16” 799,-
17” 998,-

tilbud på 
tilbud på 
tilbud på 
tilbud på 

montering!
montering!
montering!
montering!
montering!
montering!
montering!
montering!

Ferrera 5 fra 

895,-
Ferrera 5 fra

895,-

Ferrera 6 fra 

895,-

15” 686,-

Rotera

Vexera fra 

699,-Sjekk prisen!

Be om Be om Be om Be om Be om 

tilbud på 
tilbud på 
tilbud på 
tilbud på 
tilbud på Be om Be om Be om Be om 

tilbud på 
tilbud på 
tilbud på 
tilbud på 

Indus fra 

675,-

Rotera
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Av Marianne Larun (styrer)  

4. juni 2014 markerte foreldre, barn 
og ansatte med en stor kakefest at 
Øvre Høybråten barnehage er 40 år.
Både ute og på et rom inne, var det 
pyntet med kunst og hengt opp gamle 
gruppebilder av barn og ansatte 
som har tidligere tilknytning til 
barnehagen.
Det hele startet med at de eldste 
barna, som synger i Megakoret, 
sang noen sanger. Deretter var 
det overrekkelse av roser til barna 

som skulle slutte. Så fikk neste års 
førskolebarn overrakt skjerfene som 
er et symbol på at de er de eldste i 
barnehagen fra høsten.
Endelig var det kakespising og 
loddsalg.
Til slutt kom en overraskelse som SU 
hadde ordnet: Trylle-Mette kom og 
tryllet. Hun underholdt både store og 
små til stor fryd og glede for alle.
En flott markering av dagen.
 

Bildet innfeldt er fra underholdningen til  
Trylle-Mette.

Øvre Høybråten  
barnehage fylte 40 år

Tekst: Grete Andberg, sekretær
Foto: Arne E. Mathiesen 

12. juni møtte 54 forventningsfulle 
medlemmer i Høybråten pensjon-
istforening opp kl. 10.00 og bussen 
tok oss rett til Eidsvollsbygningen. 
Der fikk vi servert suppe anno 1814. 
Det var en go  grovbrød, flatbrød og 
smør. Så fikk vi en kopp kaffe og 
ble delt inn i to grupper som hver 
fikk en interessant guidet tur i den 
nyoppussede Eidsvollbygningen. 
Vi fikk sett oss rundt og hørt 
historien om huset og de historiske 
begivenheter i 1814.

Løten Lys 
Så tok vi plass i bussen og satte 
kursen mot Hedemarken og 
Løten Lys. Her ble vi møtt med 
velkomstdrink og ble vist inn i 
festsalen til nydelig dekkede bord. Det 
ble en livlig middag med både mord og 
mysterier, og flere av våre medlemmer 
viste seg som eminente skuespillere. 
De tre profesjonelle skuespillerne 
holdt oss i ånde og fikk oss alle til 
å spekulere og gjette, men det var 
Sherlock Holms som til slutt avslørte 
mysteriet.
Mens alt dette foregikk, fikk vi 
servert et nydelig måltid med røkt 
ørretmousse, hjortestek og til dessert 
multer med is og krem og en kopp 
kaffe. 
Det ble litt tid til å handle lys, selv om 
vi nok ikke rakk å besøke hele den 
flotte butikken.
Så gikk turen tilbake til byen 
med noen stopp på grunn av det 
omfattende veiarbeidet langs Mjøsa. 
Det var en fornøyd gjeng som 
ankom Høybråten kl. 20.00. Takk til 

turkomiteen og til en alltid opplagt og 
hyggelig sjåfør Arne.
Pensjonistforeningen har nå startet 

opp med et fyldig høstprogram 
Først ute var Ragnar Torgersen som 
fortalte om den omfattende fortetting 
av Høybråten og Lørenskog og hva 
det vil bety for vårt nærmiljø i årene 
framover.

Den 1. september reiste mange på 
en fire dagers høsttur til Vauldalen 
Fjellhotell. Det var dagstur med 
Fjordline til Sverige 8. oktober og 
det blir juletur til Munthegården på 
Elverum 3. desember.
Ellers var det medlemsmøte 24. 
september, og det er  høsttreff 22. 
oktober, medlemsmøte 26. november 
og juletilstelning 9. desember. Vi 
ønsker gamle og nye medlemmer 
hjertelig velkommen.

På tur til Eidsvoll  
og Løten Brænderi

HØYBRÅTEN PENSJONISTFORENING
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Det er siste uken før skolefe-
rien, og jeg er på vei til Høy-
bråten skole.
Jeg skal møte Erik Grindbak-
ken til en samtale. Han skal 
fortelle om hva AKS er og 
om noe av det elevene gjør 
der.   
Tekst og foto: Frøydis C. Stenerud 

Erik var tidligere barnehagestyrer og 
har nå jobbet ved skolen i ett år. 
Han forteller at AKS tidligere het 
SFO, men Oslo kommune ønsket et 
navneskifte som da ble til en forkor-
telse av Aktivitetsskolen: AKS.
På AKS kan barn som ønsker og 
trenger det, komme før og etter sko-
letid. De blir påmeldt fra år til år. 
Rektor er administrativ og faglig leder 
for Aktivitetsskolen, og på vår skole er 
det Jan Gunnar Braathen.
Daglig leder, Erik, har to baseledere 
med seg; Miriam Dolmen og
Nathalie Marheim.   Alt i alt er de 
tjueseks ansatte, men over halvparten 
av dem er deltidsansatte. 
De tar gjerne inn barne- og ung-
domsarbeidere når nye stillinger skal 
besettes. 

Målområder 
AKS har følgende fem målområder:
• Natur, teknikk og miljø.
• Fysisk aktivitet og lek.
• Kunst, kultur og kreativitet.
• Mat og helse.
• Lekser og fordypning.
Det er svært viktig at hver elev blir 
sett, at den enkeltes behov blir ivare-
tatt. 
Fra dette skoleårets begynnelse er 
det 272 elever som vil være aktive på 
AKS. De er fra 1.–4. trinn.
Lærerne på skolen samarbeider om 
mange av aktivitetene slik at de skal 
passe inn i læringsplanen. 
Under målområdet Natur, teknikk og 

miljø, vil det i form av lek både ute og 
inne, inngå tilnærming til matema-
tikk, kjemi og fysikk og selvfølgelig 
natur og miljø.
En huskeregel er: «gjør det – les det – 
skriv det – si det og reflekter». 
Elevene er på tur i skog og mark og 
lærer å kjenne nærmiljøet sitt. Det 
lages natursti med både fysiske og 
tekniske oppgaver, de balanserer og 
klatrer i tau.  De lærer navn på trær 
og blomster. Å tenne bål og grille 
pølser er en favoritt. Kildesortering, 
kompostering og prat om forsøpling er 
også en viktig del av opplæringen.

Fysisk aktivitet 
At det er eksakte mål for fysisk ak-
tivitet er vel ikke minst viktig i dag 
når barn generelt rører mindre på seg 
enn før. De skal ved frie og styrte ak-
tiviteter videreutvikle sine sosiale fer-
digheter og gis mulighet til å etablere 
og utvikle vennskap. Her kan AKS 
også bruke lokale aktører og frivillige 
organisasjoner. 
Her hører også med å kunne mestre 
ulendt terreng, lære å bli glad i na-
turen, være ute i all slags vær, klatre 
i trær m.m. Hoppe lengde, løpe, kaste 
ball både i gymsalen og ute. De skal 
også lære seg å bli trygge i vannet. 
I voksenstyrt lek i skolegården inngår 
leker vi godt voksne husker fra vår 
egen skoletid, f.eks. hoppe paradis, 
stikkball, kaste på stikka, boksen 
går osv. I høst har vi hørt mange av 
de gamle sanglekene bli brukt med 
mye glede og latter. Skolen vår har jo 
et unikt uteområde for både læring 
og lek, på baksiden av skolen. I fri-
minuttene er dette også et yndet sted 
å være. Må de få beholde dette for evig 
tid! 

Kunst og kultur 
Målområdet kunst og kultur ligger vel 
ganske klart i navnet. Elevene skal 
få mulighet til å utvikle sine kreative 
evner, lære om estetikk og forskjellige 
kulturer. De får eksperimentere med 
ulike materialer og lærer forskjellige 

teknikker og får bruke verktøy av 
ulike slag. Dette er spennende og 
morsomt, og fantasien får blomstre. 
De får tegne, perle og bruke garn, 
lage vakre sommerfugler av silkepapir 
og perler. Kunstverk blir det av ma-
karoni og maling, elevene broderer og 
syr, lærer å hekle og strikke og lage 
smykker. Ikke rart de fryder seg.  
Sangleker og enkle danser fra ulike 
kulturer er også et av temaene. 
Ved de forskjellige høytider og merke-
dager legges det til rette for å jobbe 
med dette. 

Mat og helse
Mat og helse er både viktig og gøy. 
De lærer om hva kroppen trenger av 
næring og hvordan man best mulig 
skal holde seg frisk. At mat er energi 
er interessant. At vi trenger påfyll for 
å kunne fungere godt i hverdagen 
både fysisk og psykisk, har mange 
aldri tenkt over. Det er også viktig å 
lære at et måltid ikke bare er mat, 
men en hyggelig sosial situasjon. Også 
tilbereding av måltider inngår i dette, 
de er med og hjelper til, de baker og 
må lære og rydde etter seg. 
Her på Høybråten er vi så heldige å ha 
en skolehage. Om våren sår og planter 
elevene med veiledning av noen voks-
ne som frivillig jobber der to ganger 
i uken. Om høsten kommer ungene 
tilbake for å høste. Det er veldig moro. 
De er utrolig ivrige og overveldet over 
at de små frøene har blitt til så mange 
forskjellige grønnsaker.
Noe av dette får hver elev med seg 
hjem, mens en del blir brukt til mat-
laging på AKS. 
Da får de koke grønnsaksuppe, lage 
epledesserter, potetkaker osv. 
Stor stas er det å lage langpannepizza. 
Til jul er det pepperkakebaking.
En til to ganger i uken får de varm 
mat, men de har ellers med seg mat-
pakke. 

Lekser og fordypning
Området lekser og fordypning sier vel 
også hva det dreier seg om. På AKS får 
de elevene som ønsker det, leksehjelp. 
Dette blir samordnet med skolen. 
Det foregår i egnede lokaler med 
kvalifisert personale. Det legges vekt 

Aktivitetsskolen

Kristian, Vårine, Henriette, Sigrid, Åse og Jack vil ikke si hvem 
som skal få de fine smykkene de lager. Det er en hemmelighet!

Og på dette bildet er det Sebastian, Oliver, Tobias, Else, Kenneth 
og Claude som er i aktivitet.
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Høybråtenveien 51. Telefon:  22101122

ÅPENT:
Hverdager 08.00–21.00
Lørdag 09.00–21.00
Søndag 09.00–21.00

Høybråten

I vår butikk finner du alt det du trenger til din daglige handel 

Velkommen til Joker Høybråten!
Gamle Nygaard på hjørnet Folkvangvn./Høybråtenvn.

Åpent alle dager
hele året!

HOS OSS ER DET 
POST I BUTIKK

Vi har bl.a. Ukens Joker og Ukens  
Joker-garanti med laveste pris på varer  
du bruker mye av.
Hver uke har vi også ukens tier.
 

Hver mandag er GLADMANDAG÷5%

på at hver elev får den hjelpen akku-
rat hun/han trenger. De som ønsker 
det, kan fordype seg i ulike temaer og 
fagområder. Nysgjerrighet og vitebe-
gjærlighet skal ivaretas. 
De besøker bl.a. Aleksandria bibliotek, 
hvor det er tilbud om høytlesning, ser 
filmer eller låner bøker. Det blir lagt 
stor vekt på å øke leseferdigheten. 
AKS holder åpent en uke etter skole-
slutt i juni og åpner 1. august for inn-
føring til skolestart. 
Dette gir en myk start som er av stor 
verdi, spesielt for de aller minste. Og 
for de litt større er det et trygt og godt 
sted å være før skoledagene krever 

sitt. De som skal starte i første klasse, 
er veldig motivert og spent på alt 
som skal skje. Det er lekser fra første 
stund. Alle må lære seg å arbeide 
hjemme og fullføre oppgaver. 
Jeg må jo innom der ungene holder 
til, for å se hva de holder på med 
denne dagen. Jeg vil også snakke litt 
med dem om AKS. 
Det sitter mange blide elever rundt 
bordene. Noen lager smykker, mens 
andre holder på med bilder. De viser 
stolt frem arbeidene sine. 
Når jeg spør hvordan de synes det er 
å være på AKS, er det ingen tvil om 
hva de synes. Det er et entydig, posi-

tivt svar. Her stortrives de. Selvfølgelig 
kan det føles som en dårlig dag der 
også av og til, men da er det en trygg 
voksen person som er der for dem. En 
fortrolig prat, en klem eller et klapp på 
skulderen føles godt. 
Så mitt inntrykk av AKS er veldig po-
sitivt når jeg vinkende forlater barna 
som jobber videre. 
Og jeg er blitt mye klokere enn da jeg 
kom om hva AKS står for. 
Takk til barn og voksne på AKS som 
tok seg tid til en prat denne formidda-
gen. En spesiell takk til Erik som ga 
meg så mye informasjon.
Ønsker alle der et nytt, fint skoleår.  

Her er det Ayswan, Leo, Ignacio, Sebastian, Daniel, Markus og 
Nikolai som lager sjablonger som de igjen skal bruke til å lage 
natur- og blomsterbilder.

Iselin, Kornelia og Madelyn liker godt å lage bilder, og som de 
synes det er morsomt å ta med hjem.



Vel-Nytt Nr. 1  2011       Side 27Vel-Nytt HøsteN 2014 • 27

Lørenskog Bil & Caravan Service as
Solheimveien 54, 1473 Lørenskog
Tlf. 67 90 25 62 • Fax. 67 90 02 84 • post@lbcs.no

Ditt lokale Meca-verksted
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

Ved Toril Kluge Hansen 
Høybråten Maleklubb 

Hver mandag kveld møtes medlem-
mene i Høybråten Maleklubb med 
pensler og lerret til kreativ utfoldelse 
og sosialt samvær. Det har vi gjort i 
17 år og samværet i maleklubben er 
noe vi ser frem til hver uke!
Vi har holdt til forskjellige steder 
på Høybråten, og i dag maler vi i ate-
lieret hos Galleri Høybråten. Vi er 23 
medlemmer i dag, men vi har plass 
til enda et par maleglade damer til i 
gjengen!
Foruten å male sammen, reiser vi 
stadig  på  turer, til  museer  og  
utstillinger. Slik lar vi oss inspirere av 
andres kreativitet.
I år feires Theodor Kittelsen-jubileum 
og vi har Kittelsens som felles 
prosjekt i maleklubben. Vi har besøkt 
Kittelsens hjem Lauvlia, og vi har sett 
jubileumsutstillingen «Th. Kittelsen – 
Norge Rundt» på Blaafarveværket, for 
å sette oss inn i hans liv og kunst. Vi 
maler våre egne tolkninger av hans 
kjente, og mer ukjente, malerier, og 
disse maleriene vil bli en del av vår 
årlige medlemsutstilling, som i år 

går av stabelen 11.–12. oktober på 
Folkvang.
Det er alltid flott å ha et mål å jobbe 
mot, og det er spennende med 
tilbakemeldingene vi får under en slik 
utstilling!

Høybråten Maleklubb er en frivillig 
forening og vi er med i Grasrotandelen 
fra Norsk Tipping.  
Vårt reg.nr. er 911563746. 
Vi takker alle som støtter oss!                                     

Følg oss gjerne på vår facebookside:   
Høybråten Maleklubb

Høybråten Maleklubb
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Østre Aker  
Husflidslag
Ved Hilde Botnen  
Østre Aker Husflidslag

Østre Aker Husflidslag holder til på 
Låven, Øvre Fossum gård på Stovner.
Laget skal ta vare på tradisjons-
håndverk og være med på å 
videreutvikle husflidsprodukter i 
dagens formspråk. I juni 2014 ble 
Norges Husflidslag akkreditert av 
UNESCO med spesielt ansvar for 
immateriell kulturarv. En stor ære, 
men også et stort ansvar. Mange 
håndverksteknikker er blitt glemt eller 
blir glemt. De lokale husflidslagene er 
opptatt av å bringe kunnskap videre, 
både rent praktisk og teoretisk.
Østre Aker Husflidslag har et 
spennende tilbud året rundt.
Direktør for Norges Husflidslag, 
Marit Jacobsen, er utrolig stolt av 
akkrediteringen og mener dette er en 
enorm anerkjennelse av det arbeidet 
som gjøres i husflidslagene over hele 
landet. 
Alle som liker å strikke, brodere, veve, 
spikke eller dreie – kort sagt skape 
noe med hendene - vil ha stor glede og 

inspirasjon av lagets mange tilbud.  
Og om du har interesse for et felt – 
selv om du selv ikke produserer noe 
– vil du finne temakvelder, foredrag og 
lignende som du sikkert vil ha glede 
av. 

Temamøter
Arrangeres en tirsdagskveld i 
måneden fra kl. 19.00 til kl. 21.00. 
Temaene spenner vidt, og det er alltid 
noe nytt å lære. 

Program for høsten 2014:
28.10. Vi fletter skinnbelter ved Aud 
Zindsen
25.11. Selbustrikking: «Selbuvotten i 
ord, bilder og toner» ved Terje Tjelle
Det jobbes med program for våren 
2015.
 
Aktiviteter:  
Vevringen
To ganger hver uke møtes en gjeng 
i Vevringen. Store flatvever er satt 
opp med renning til tepper, duker, 
gardiner og håndklær. Onsdag og 
torsdag fra kl. 10 til 14 diskuteres 
garnkvalitet, mønstre og teknikker. 
Det arbeides med konsentrasjon og 
glede. I 12-tiden er det tid for en lang 
og god lunsj.

Sølvkjederingen
Hver torsdag mellom 18 og 21 
kommer medlemmene sammen for å 

produsere smykker. Sølvsmykker av 
høy kvalitet ser dagens lys. Noe blir 
til egne gaver, noe selges på markedet 
vårt.  

Toveklubben
En gang i måneden møtes «toverne» 
opp til felles inspirasjon.
 
Høstmarked: 7. -9. november 
Markedet er veldig populært. Da stiller 
medlemmene opp med sine produkter 
for salg. Håndlaget er in, men ikke 
alle har tid til å gjøre det selv i en 
travel hverdag. På markedet finner du 
votter, luer og skjerf i spreke farger, 
klær for både barn og voksne, kniver 
og julepynt for enhver smak.  

Vil du bli medlem, ta kontakt: 
Østre Aker Husflidslag v/Marit 
Stenbråten 
Tante Ulrikkes vei 36B, 0984 Oslo 
E-post: mstenbraaten@yahoo.no 
Følg oss på fb: facebook.com/husflid 
 
Velforeningen ivaretar dine interesser 

som beboer på Høybråten!
Medlemskontingenten er kr. 250,- pr. år

Kontonummeret er 9005 05 85092
Meld deg inn i Høybråten Velforening nå!

Ta kontakt på telefon 22 10 90 51  
mellom kl. 10.00–12.30 eller e-post:  
velhuset@hoybratenvelforening.no
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DIN LOKALE BANDAGIST I GJENNOM 20 ÅR!

BUTIKKEN VÅR FINNER DU PÅ SKÅRERSLETTA 18 (VIS-A-VIS METROSENTERET) PÅ LØRENSKOG. TLF. 67 91 96 72

Trygg og profesjonell hjelp:
•  Refusjon av sykepleieartikler  

på blå resept.
•  Som offentlig godkjent leverandør  

av helseartikler  
har Lørenskog Bandasje  
oppgjørsavtale med Helfo.

Vi  ekspederer din resept elektronisk og på papir! 20 årVi fører

Av Olaf Stene 
Sekretær, Høybråten Sangforening 

Fra 20. til 24. juni hadde Høybråten 
Sangforening besøk av sitt tyske 
vennskapskor, MGV Sängerkreis 
Wülfrath. Besøket var en gjenvisitt 
etter at Høybråten Sangforening 
hadde feiret sitt 90-årsjubileum i 
Wülfrath i 2012. MGV Sängerkreis 
fyller i år hele 130 år, og de valgte å 
feire det med en tur til Oslo.  

I alt 85 personer var med på turen til 
Norge, hvorav ca. 50 sangere. Første 
dag gikk med til sightseeing i Oslo. 
Kvelden ble tilbrakt på Linderudkollen 
der de to korene ble servert lapskaus 
og øl og fremførte flere sanger med 
hverandre som publikum. 
Lørdag gikk turen til Drøbak og videre 
til Oscarsborg. Der fikk tyskerne høre 
om festningens rolle 9. april 1940 og 
i tidligere tider. Begge kor sang fra 
scenen i borggården. Dagen ble av-
sluttet med middag på Oscarsborg.
Det musikalske høydepunktet under 

besøket var konserten i Kulturkirken 
Jakob søndag 22. juni. På konserten 
var også Strømmen Damekor og en 
ung strykertrio – Trio NoEn med. MGV 
Sängerkreis og Høybråten Sangfore-
ning avsluttet med to fellesnumre som 
vi også fremførte i Wülfrath i 2012: 
«Zum Sanctus» av Schubert og «Walk 
in the Light». 
Det tyske korbesøket ble avsluttet 
med stor St.Hans-feiring på Kongen 
i Frognerkilen med grilling, musikk 
og dans. St-Hansfeiringen ble en 
strålende avslutning på et meget 
vellykket korbesøk fra Wülfrath. 
Nye vennskap ble etablert og gamle 
forsterket, og tilbakemeldingene 
fra våre tyske venner var 
overstrømmende. 
Se også våre hjemmesider  
www.hoybratensangforening.no

Vellykket korbesøk 
fra Tyskland
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Ved Hans Olav Østgaard 
Forretningsfører 

Gjennom hele året arbeider Senior-
gutta i HSIL med drift og vedlikehold 
av Liastua.
Men vår og høst er det «stor-dugnad». 

Høstdugnaden i år var 8. og 9. sep-
tember.
Liastua har en flott beliggenhet i 
Gjelleråsmarka og er lett tilgjengelig 
både fra Stovnersiden og Vestlisiden. 
Utbygget lekeområde og alpinbakke 
om vinteren bidrar også til mye besøk.
Seniorgutta har anskaffet og satt ut 
tre store benker for brukere av marka 
vår. De står ute hele året.  «Trollben-
ken» står ved Liastuas vestside, mot 
slalåmbakken. To benker er plassert 
langs lysløypa slik at alle har mulighet 
for en rast ved be-
hov. Disse to har fått 
navn: Tombenken og 
Mortenbenken, opp- 
kalt etter Tom og 
Morten Pettersen, 
Stovner. De ble 
nominert til frivil-
lighetsprisen for 2012 
ved Idrettsgallaen på 
Hamar januar 2013; 
nominert for sin store 
innsats i Høybråten 
og Stovner Idrettslag.  
Seniorgutta ønsker at 
Liastua skal fremstå 
som et trivelig sted 
for alle, og det medfø-
rer et kontinuerlig ar-

beid med vedlikehold og forbedringer. 
Dette krever både innsatsvilje og kom-
petanse. Det har Seniorgutta!
På høstdugnaden deltok 37 ivrige 
medlemmer, og det ble jobbet fra tidlig 
morgen til sent på kveld.
Snekkerarbeider, rydding av uteom-
råder, ekstra renhold og forberedelser 
til vintersesongen var noen av ar-
beidsoppgavene.
Nå er Liastua åpen hver søndag frem 
til jul, og det er Langrennsgruppa i 
HSIL som har «vaffelansvaret» i denne 
perioden. De gjør en flott jobb.
Etter nyttår er det åpent hver lørdag 
og søndag frem til påske, og da er det 
Seniorgutta som står ved vaffelpressa.

SENIORGUTTA BIDRAR TIL ET GODT MILJØ I MARKA

Høstdugnad på Liastua

Seniorguttas bidrag til barnehinderløypa. Trollbenken 
plasseres der småbarna kan hvile ut etter strabasene.
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Tannlege MNTF
KARL KRISTIAN ANDERSEN

Folkvangveien 19
Tlf. 22 21 10 10 

Velkommen til

Høybråtenvn. 79, 1088 Oslo
Tlf. 22 21 18 63 

Mandag
Fredag 7-23 9-21Lørdag

Kjøp kjapt - trygt og billig

MINIPRIS
PÅ HØYBRÅTEN
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Solheimvn. 56 • 1473 Lørenskog • Tlf. 67 97 43 66
Mand.–fred. 10–22 • Lørdag 10–18 • Søndag 12–20

Where the sun always shines . . .

Vi fører garn fra
Dale • Sandnes • P.T. • Drops

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

Broderiartikler - Syartikler - Knapper -  
Glidelåser - Quiltestoffer

Autorisert regnskapsførerselskap
med spisskompetanse på lønn og personaladministrasjon

Amphibia AS, Pb. 58, 1483 Hagan
Tlf. 67 06 43 10 - Faks 67 06 43 11 - E-post: firmapost@lonningskontoret.no
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Tekst og foto: Dag Oskar Jensen 
Redaktør, Vel-Nytt 
Også publisert i Akers Avis Grorud-
dalen 19. september 

Vi møtte på Folkvang kl. 18. Via huset 
Stenhammer fra 1914 som ligger i 
Høybråtenveien, var første stopp i 
Bekkevollveien ved Øvre Høybråten 
gård, eller Myhre-gården, som den blir 
kaldt til daglig. 
Det er ikke så lett å henge med når 
Rolf Torbo beretter. Han bobler så over 
av kunnskap om gamle Høybråten 
at han ofte hopper ut av temaet han 
holder på med for å fortelle andre his-

torier som har tilknytning til samme 
tema. Vinklingen på denne artikkelen 
kunne nok derfor vært gjort på mange 
måter, men jeg gjør allikevel et forsøk.
Ved Myhre-gården fikk vi fortellingen 
om gårdens opprinnelse som antagelig 
skriver seg fra 1200-tallet. Svarte-
dauen, på 1300-tallet, lagde et stort 
tomrom i historien også på denne 
gården, som på de fleste andre gårder 
fra samme tid. Det vi videre vet, er at 

gården har vært eid av Ulrik Fredrik 
Gyldenløve. Han var stattholder i 
Norge og sønn av Fredrik III, konge av 
Danmark–Norge som regjerte fra 1648 
til 1670.  
Det var på slutten av 1800-tallet at 
Anton Tschudi kom inn i bildet og 
kjøpte gården. Det var mange store 
rom i huset, og disse leide han ut til 
flere familier. I 1905 begynte han å 
utparsellere tomter, og resten av den 
historien kan man lese på side 17 i 

denne utgaven av Vel-Nytt.
Interessant var det å høre om kårstua 
«Nøysom» som fortsatt ligger der og er 
et av de eldste husene på Høybråten.
Fra Myhre-gården gikk turen videre 
over «Jansen-land», hvor Rolf fortalte 
om Jansen, som var den første på 
Høybråten som fikk innlagt vann.  
Området kalles Jansen-land den dag 
i dag fordi de fleste som bor der er 
etterkommere av den samme Jansen.
Før vi kom til huset «Bekkevold», 
passerte vi Bekkevollveien 10 hvor 
Johannes Myhre, Trygve Lies sjåfør, 
i sin tid bodde. Trygve Lie nevnte 

flere ganger Johannes Myhre i sine 
memoarer.
Man er usikker på hvor navnet 
Bekkevollveien kommer fra, men vi 
passerte nå i alle fall huset Bekkevold 
fra 1906. Mest trolig kommer navnet 

av at det var svært fuktig i området.
Nærmeste nabo til Bekkevold er 
skolehagen. Aker kommune kjøpte 
skolehagetomta  i 1923. Selger var 
Karl Anton Jensen som i sin tid 
hadde kjøpt tomta av Karl Andersen. 

Prisen var 2500 kroner. Tomta het 
«Solvang» og hadde gårdsnummer 
107, bruksnummer 205. I dag eies 
tomta av Oslo kommune og forvaltes 
av Eiendoms- og byfornyelses-
avdelingen. Lions Høybråten har 
påtatt seg det økonomiske ansvaret 
for skolehagen og skal én gang i uka 
blant annet slå gresset. Ellers er det 
en entusiastisk liten gruppe på sju 
pensjonister som tar seg av driften 
og er der sammen med barna to 
ettermiddager i uka. 
Etter å ha krysset Folkvangveien, 
befinner vi oss i «Karl Andersen-land». 
Her troner fortsatt forretningsbygget 
til Leif Andersen. Det var i drift frem 

Historisk vandring 
på Høybråten

Øvre Høybråten gård.

Huset «Stenhammer».

Bekkevollveien 10. 

Kårstua «Nøysom» som var under Øvre 
Høybråten gård.

Huset «Bekkevold».

Skolehagen.

«Det er det samme hvor jeg bor i verden, bare det er i Bek-
kevollveien!» Det skal en i Torbo-familien ha uttalt. Bekke-
vollveien var også tema den flotte høstkvelden 4. september 
da 30–35 stykker var på vandring med Rolf Edvard Torbo.  
Arrangementet var kommet i stand gjennom et samarbeide 
mellom Groruddalen Historielag, Høybråten Arbeidersam-
funn og Høybråten Velforening.

Vår utmerkede guide for kvelden, Rolf E. 
Torbo foredro lokalhistorie, denne gang 
med Bekkevollveien som hovedtema.
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Vi kommer gjerne på et uforpliktende besøk, tar mål og planløser 
ditt garderobeskap – slik du vil ha det.

www.acme.no

Velkommen til en god handel!
Se vår utstilling i Solheimveien 30, 1470 Lørenskog,
man.–fre. 9–16.30, tors. 9–19, lør. 10–14.
Telefon: 67 97 09 90, e-post: post@acme.no

Skyvedørs-
garderobe

til 1995.  Tvers over veien ligger 
det i dag seks eneboliger i rekke.
Her var det bensinstasjon fram til 
2001. Litt lenger borte i veien ligger 
Bekkevollveien 1, hvor Karl Andersen 
startet sin første kolonialbutikk 
etter å ha fått sparken som lagersjef 
hos AEG. Andersen valgte å være 

solidarisk med de streikende 
arbeiderne i bedriften i 1924, og 
dette skulle altså koste ham jobben. 
I dag bygges fem nye eneboliger på 
tomta. Andersen flyttet etter hvert 
forretningen til Bekkevollveien 1B 
hvor han også  bodde. I dag bor 
barnebarnet i huset som er blitt mye 
påbygget.
Fra «Karl Andersen-land» beveget 
vi oss inn i «Skomakerland». Her er 
eiendommen til skomaker Danielsen, 
«Granberg». Danielsen flyttet i sin tid 
(rundt 1920) forretningen fra Brugata 
til Høybråten, hvor bygningen står 
den dag i dag. Vis-à-vis «Granberg», 
på den andre siden av Fredheimveien 
ligger eiendommen «Nordheim» 
hvor skomaker Franz holdt til. 
Vandringen gikk videre opp til krysset 
Bekkevollveien/Høybråtenveien der 
en av de mange vannpostene befant 

seg midt i det som i dag er et veikryss. 
Tvers over veien for vannposten ligger 
Hornetoppen, hvor politimester Horne 
bodde. I dag er det én vannpost som 
har fått stå igjen på Høybråten. Den 
står rett før Stovnerbrua. 
Fra vannposten i Bekkevollveien 
fortsatte vandringen vår nedover 
Høybråtenveien, over Hornetoppen og 
ned bakken mot Solbakken allé. Midt 
i bakken gjorde vi nok en stopp for 
å markere stedet der grinda mellom 
innmark og utmark på Høybråten sto 
i gamle dager (frem til 1905–06).  
Tilbake på Folkvang ble kvelden 
avsluttet med kaffe, vafler og 
fremvisning av gamle kart og hus 
på Høybråten. Nok en interessant 
historiekveld var dermed ved veis 
ende. 

Her lå i sin tid en av de mange vannpos-
tene på Høybråten.  (Vannposten innfeldt.)

Hornetoppen.«Skomakerhuset».

Dagligvarebutikken «Karl´s» som var i drift 
fram til 1995.
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En aktiv høst venter Høy-
bråtens jegere og sports-
fiskere. Nå er det snart tid 
for å prøve seg på gjedde-
fiske for fiskerne, og jegerne 
skal jakte etter småvilt i Øst-
marka. En aktiv høst speiler 
et aktivt år i Høybråten jeger- 
og fisker forening. Fortsatt 
jakter foreningen på flere 
som deler interessene.  
Tekst: Carl Fredrik Bø 
Sekretær i HJFF

I løpet av høsten står seminar om 
gjeddefiske, kanotur på Mønevann-
vassdraget med gjedda som mål 
og jakthelg på programmet. Det 
blir småviltjakt i Østmarka, rundt 
Skålsjøhytta. I tillegg vil Jakt- og 
skyteutvalget holde haglebanen åpen 
hver fredag, så lenge det er nok lys og 
ikke for mye snø på banen. 
– Vi har et bredt tilbud til fiskere 
og jegere på Høybråten. Foreningen 
har hatt god tilstrømming av nye 
medlemmer, men vi tror det fortsatt 
er flere jegerne og sportsfiskerne på 
Høybråten som kan være med å dele 
interessene for jakt og fiske, og delta 
på foreningens aktiviteter og tilbud, 
sier leder Lars Janols. Han kan se 
tilbake på et aktivt år med mange 
aktiviteter for både voksne og barn.

Gratis å prøve hagleskyting  
for damer 
– Vi hadde god oppmøte av kvinner 

på vår skytekveld for damer nå på 
forsommeren, forteller Asbjørn Ihle, 
som leder Jakt- og skyteutvalget i 
foreningen.  
– Det var både ferske jegere, og 
erfarne kvinnelige skyttere som 
fikk vist frem skyteferdighetene på 
lerduebanen vår på Losby, forteller 
han. Det kom til og med en mamma 
til en ungdom som nettopp hadde 
tatt jegerprøven, for selv å finne ut 
litt mer. Skytedagen for kvinner er et 
arrangement som HJFF arrangerer 
i samarbeid med Norges jeger- og 
fiskerfobund sentralt.
– På nasjonalt nivå er det et ønske 
om å få rekruttert flere jegere blant 
landets kvinnelige befolkning, og slike 
skytedager er et lavterskeltilbud for å 
få flere kvinner å kunne entre banen, 
sier Asbjørn. HJFF vil arrangere flere 
slike skytekvelder for kvinner. Det er 
bare å følge med på internettsidene 
til foreningen for informasjon. 
Skytekveldene for damer er åpent 
for alle, ikke bare medlemmer av 
foreningen, og tilbudet er gratis. Det 
er ingen påmelding, det er kun å 
møte opp. Treningen ledes av erfarne 
instruktører.

Mange tilbud for barn og unge
I juni var det tid for foreningens 
tradisjonelle fiskearrangement for 
Høybråtens yngre beboere. Aldri før 
har så mange familier tatt turen til 
Skålsjøen og Barnas fiskedag som i 
år. Over 50 barn og foreldre var innom 
Skålsjøen og HJFF sitt arrangement.  
– Vi er glade for at det er så stor 
fiskeglede blant barna på Høybråten, 
sier Øyvind Træthaug, nestleder i 

Barne- og ungdomsutvalget i HJFF. 
– Det er et voksent stykke å gå inn 
til Skålsjøen, men det var mange 
som tok utfordringen. I løpet av 
dagen fikk de som var med, testet 
både fiskelykken, samt ro- og 
padleegenskapene i robåt og kano. 
– For første gang har vi fått sendt 
ut invitasjoner til alle elevene på 
Høybråten skole, og dette var nok 
med på å skape den store interessen 
for arrangementet. Dessverre var 
ikke bittet så godt som vi kunne 
ønske, men det ble da med noe 
fisk hjem, sier Øyvind Træthaug.  I 
forkant av Barnas fiskedag, hadde 
de yngste medlemmene i foreningen, 
den såkalte Fiskeklubben, hatt kurs 
i fortom-binding på klubbhuset på 
Losby. Foreningen arrangerte også 
fiskevandring for barn og voksne til 
Nordre Elvåga i slutten av august.  
– Også på dette arrangementet kom 
det bra med deltakere, men vi tror en 
slik mulighet, med så kort avstand, 

HØYBRÅTEN JEGER- OG FISKEFORENING

Rekordmange Høybråten-
barn på årets fiskedag

Mange traff godt på jenteskytingen på Losby på forsommeren.
 (Foto Asbjørn Ihle.)

Godt oppmøte på Skålsjøen på Barnas fiskedag.  
 (Foto Asbjørn Ihle.)

Liten fisk gir stor fiskelykke på Barnas 
fiskedag.  (Foto Øyvind Træthaug.)



Vel-Nytt Nr. 1  2011       Side 35Vel-Nytt HøsteN 2014 • 35

Etbl. 1987

har betydelig større potensiale. Det er godt med fin fisk 
i Nordre Elvåga, så her er det fine fiskemuligheter hele 
året, legger han til. Øyvind håper at høstens arrangement 
for både unge og voksne også vil få god deltakelse.

Klubbkvelder på Folkvang
HJFF har inngått avtale med Østmarka Marsjklubb om å 
få disponere lagets lokaler i 2. etasje på Folkvang en gang 
i uken. – Vi har eget klubbhus på Losby skytebane, men 
dette er litt lite tilgjengelig. Vi er derfor glad for at vi kan 
disponere lokalene på Folkvang, som er lett å nå for alle 
som på i nærmiljøet, sier Rolf Hovik, som er nestleder i 
styret og leder fiskeutvalget.  
– I høst vil vi blant annet arrangere klubbkveld 
med seminar om gjeddefiske for våre medlemmer, i 
møtelokalene på Folkvang, forteller Rolf.
Er du interessert i å høre mer om Høybråten jeger- og 
fiskerforening, kontakt Lars Janols på tlf 95212056, eller 
gå inn på www.hoybratenjff.com 

www.gromlyd.no • snorre@gromlyd.no
Tlf. 411 70 650

Vi flytter inn i Holmsens lokaler i løpet av mai

Gromlyd AS
som nå holder til i kjelleren  

i Fredheimveien 3,  
driver med utleie av lydanlegg,  

lys og scene til konserter,  
firmaevents og sportsarrangementer, 

samt salg og installasjon  
av lydanlegg, 

AV-anlegg og teleslynge. 
Sjekk www.gromlyd.no for mer info., 

eller ring Snorre på tlf. 411 70 650.

Turer – historier  
fra nærmiljøet
Terje Berntsen har tipset Vel-Nytt om noen linker 
på internett for de av våre lesere som er interessert i 
lokalhistorie. Gå inn på:   
http://www.stovnerporten.no/vandre/tur7.htm

http://www.stovnerporten.no/vandre/tur8.htm

http://www.stovnerporten.no/vandre/tur6.htm
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TANNHELSESENTERET LØRENSKOG AS
Skårersletta 10, 1473 Lørenskog - telefon 67 91 72 00 - post@tannhelsesenter.no

 www.tannhelsesenter.no

TANNLEGER OG SPESIALISTER I LØRENSKOG
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Tannregulering

Snorking/søvnapné

Tannlegevakt 

I tillegg til vanlig tannbehandling kan vi tilby:

TANNREGULERING 
av voksne og barn (kjeveortopedi).
For voksne også skjult tannregulering 

For barn bosatt i Oslo kommune gjelder de 
samme rettigheter selv om behandlingen  
gjøres i Lørenskog!

BEHANDLING AV SNORKING
Er du trøtt på dagtid?
Har du lett eller moderat søvnapné?
Er du misfornøyd med din CPAP?
Søvnapnéskinne framstilles individuelt

Vi har tannlegevakt kveld,  
helg og helligdager 932 63 447

Medlem av:

Tannhelsesenteret på Lørenskog er en stor og moderne klinikk med  
15 behandlingsrom, 12 tannleger, tannpleiere og tannlegespesialister.

La oss ta vare på tennene dine

 
NORSK ODONTOLOGISK SØVNMEDISINFORENING

www.nosmed.no

For barn bosatt utenfor Lørenskog kommune 
gjelder de samme rettighetene til offentlig 
refusjon selv om behandlingen gjøres  
i Lørenskog.
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Hårstua
Mette Lene og Elin

Fredheimvn. 3 • Tlf. 22 10 66 05.

Mandag, onsdag og fredag 
kl. 10–16.

Tirsdag og torsdag kl. 10–20.
Pensjonistrabatt mandag, 

tirsdag og onsdag kl. 10–14.

Vi ønsker deg hjertelig 
velkommen til vår salong!

Høybråten 
Fysikalske Institutt

VI TILBYR:

AVTALE MED BYDELEN
Høybråtenveien 76, 1088 Oslo (tidl. postkontor)

Tlf. 22 21 49 49
www.hfysio.no

• Fysioterapi
• Trykkbølgebehandling
• OMI
• Lymfødembehandling

• Akupunktur NAFO  
  (Tidl. NFKA)
• Medisinsk treningsterapi
• Treningsmuligheter

Med jevne mellomrom får Velforenin-
gen henvendelser fra irriterte Høybrå-
tenbeboere. Gjengangere er klager på 
sjenerende hekker, søppel, hundeskitt 
og støy på helligdager. Mange spør 
om det finnes lovregulering av slike 
forhold.
Etter en liten sjekk finner vi at noen 
områder er regulert i lover eller ved-
tekter, mens andre er tuftet på sunn 
fornuft og godt naboskap.
Støy på helligdager er regulert i «Lov 
om helligdager og helligdagsfred». Pa-
ragraf 3 opplyser at det på helligdager 
mellom 00–24 skal være helligdags-
fred som ingen noe sted må forstyrre 
med utilbørlig larm. Videre er det ved 
kirke eller under gudstjeneste mens 
helligdagsfreden varer, ikke tillatt å 
forstyrre gudstjenesten med unødig 
larm, arbeid eller annen forstyrrende 
virksomhet. Overtredelse straffes med 
bøter. Noe å tenke på neste gang man 
drar i gang gressklipperen en søndag 
morgen!
Gebyr for å kaste søppel reguleres av 
«Forskrift om politivedtekt, Oslo kom-
mune». Med et gebyr på mellom kr. 
500–1000, straffes den som tilgriser 
på, ut over eller i umiddelbar nærhet 
av offentlig sted. I henhold til paragraf 
5–1 er det forbudt på ovennevnte sted 
og kaste flasker, papir, sigarettstum-
per eller annet avfall.
Noen vil sikkert si at det er unødven-
dig å lovregulere slike forhold. Normal 
folkeskikk tilsier at man ikke kaster 
fra seg søppel hvor man enn går og at 
man plukker opp hundeskitten etter 
hunden sin. Omfanget av problemet 
forteller oss likevel at det kan være på 
sin plass med en påminnelse.
Hekker som strekker seg utover egen 

eiendom og inn på gangveier og for-
tau, er det flere som klager på. De 
hindrer fri ferdsel. På fortau kan de 
utgjøre en fare for barn på vei til sko-
len, for de kan da gå ut i veibanen for 
å komme utenom. 

En oppfordring fra Vellet er derfor at 
alle tenker over hva de kan bidra med 
for å gjøre Høybråten til et enda hyg-
geligere sted å bo.
 Høybråten Velforening

Hjertesukk 
fra  
Høybråtens  
beboere
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Braatens byggfornyelse AS 
Høybråtenveien 74B 
Besøksadr:
Ramstadveien 42  
v/Hellerudsletta
1480 Slattum
Tlf: 22 10 63 10
(Telefontid 07-16.30)
Mob: 917 38 538
www.braatensbyggfornyelse.no

22 21 80 00
HELE DØGNET
Høybråtenv. 40, 1086 OSLO

www.hoybraaten-begravelsesbyraa.no

22 10 61 42
Høybråtenv. 40, 1086 OSLO

www.hoybraaten-begravelsesbyraa.no

®
IN

T E R F L O R A

RettelseMary  
Haugen

Sanitets- 
foreningen  
jubilerer – med 
mange nye  
medlemmer

I forrige utgave av Vel-Nytt 
skrev vi om dugnadsinnsatsen 
som var lagt ned i forbindelse 
med oppussingen av Høybråten 
kirke. Alle som deltok i dug-
naden burde selvsagt vært nevnt 
i artikkelen, men ved en feil fra 
redaktørens side ble dette ikke 
gjort. Vi bringer derfor navnene 
på alle som var med på dug-
naden i denne utgaven: 
Adolf Aslaksen, Erik Sandnes, 
Rolf Breen, Per Segelcke, Arne 
Rønnild, Vidar Østreng, Tore 
Berntzen, Alfred Skaare, Øystein 
Larsen, Svein Aaslund, Jan Erik 
Bakk, John Brede Bjørnstad, 
Helge Vinorum, Thor Mosvold, 
Einar Stavenes og Anne Lise 
Aaslund. 

I vårutgaven av Vel-Nytt hadde 
jeg en artikkel om min tante 
Mary Haugen, som nærmet seg 
sin hundreårsdag, i oktober.
Hun var frisk og kjekk, 
men så fikk hun dessverre 
lungebetennelse. Det er en 
vanskelig situasjon når man 
har nådd en slik alder. Natt til 
30. mai måtte hun gi tapt for 
sykdommen. 
Hun var sikker på at hun snart 
skulle hjem fra sykehuset, og 
var blid og fornøyd kvelden før. 
Så ble det ingen feiring av 
hundreårsdag, men uansett et 
langt og godt liv.  Frøydis

Ved Anne Stene
Leder i Høybråten Sanitetsforening

Høybråten Sanitetsforening er kom-
met inn i den andre halvparten av sitt 
jubileumsår. Jubileet ble markert på 
en flott måte i februar og nå fortsetter 
vi høsten 2014. En flott «presang» har 
vi fått. Det er 30 nye medlemmer så 
langt i år (pr. 03.09.2014). 
Disse damene, i forskjellig alder, øns-
ker å være med i Høybråten Sanitets-
forening. De ønsker å gi sitt bidrag til 
alt det flotte arbeidet Norske Kvinners 
Sanitetsforening står for.  
Bli med du også!
Den første onsdagen i hver måned er 
det medlemsmøte med interessante 
temaer. Møtene begynner kl. 19.00. 
Tema for medlemsmøtet blir opplyst 
gjennom plakater og på facebook – 
søk på Høybråten Sanitetsforening.
Åpent Hus er i gang på torsdager, 
og alle er hjertelig velkommen fra kl. 
11.00.
Basaren går av stabelen fredag 7.no-
vember og lørdag 8. november. Vi 
håper å se deg der.
På nyåret er det fastelavnsris som står 
på programmet, og vi vil selge dem 
flere steder. 

Høybråten Skolekorps overrekkes gavesjekk under sanitetsforeningens jubileumsfeiring.
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Velforeningens styre og komitéledere:
Styret:  Navn  Adresse  Postnr.  Tlf. privat Mobil/jobb E-post
Leder:     Villy Kolstad Bergtunvn. 1B 1087 Oslo   22 21 20 28 90 17 21 47          villykol@online.no
Nestleder: Ronny Maasø Myrbakkveien 1B 1088 Oslo   95 52 73 75         ron-maas@online.no
Sekretær: Anne Jenner Bjerkeliveien 3 B 1087 Oslo   22 21 50 80 90 59 39 41 anne.jenner1@gmail.com 
Regnskapsfører Harald Henriksen Skogstien 7 1088 Oslo     92 80 92 09 hasth@online.no 
Styremedlem: Hege Sorkness Sportsstien 11 1087 Oslo     41 66 26 91 hege_sorkness@hotmail.com 
Styremedlem Ole Kristian Ensrud Høybråtenvn 92 1088 Oslo   22 21 14 45 92 61 93 00 ole@ruudvvs.no
Styremedlem: Didrik Enersen Myrbakkveien 1 E 1088 Oslo   90 97 34 67 enedid@gmail.com  
Styremedlem: Kåre Østli  Kleiva 11 b 1088 Oslo   22 21 27 72 91 89 44 23 kareost@online.no
Styremedlem: Tore Grue  Linjeveien 68 B 1087 Oslo   22 10 56 03 95 15 55 83 oreg@online.no  
Huskomité: Rune Klarholm Linjevn 66. 1087 Oslo   22 21 83 43  94 84 01 78 runeklar@online.no 
Miljøkomité: Thomas Møller Høybråtenveien 70C 1086 Oslo   22 79 10 20 91 32 60 57 thomoell@online.no 
Arr. Komité: Winnie Kolstad Bergtunvn. 1B 1087 Oslo   22 21 20 28 90 92 04 12   villykol@online.no  
Distr.komité: Ronny Maasø Myrbakkveien 1B 1088 Oslo   95 52 73 75 ron-maas@online.no
Red.komité: Dag Oskar Jensen Bjørnheimvn. 2 E 1086 Oslo   22 21 08 57 98 20 33 32 dagoskar@icloud.com 
Valgkomité: Bjørg Kluge Bjerkelivn. 1 B 1087 Oslo   22 21 16 35   bj-kluge@online.no 
Revisor:   Liv Bøgseth Brolandsveien 5 0980 Oslo   22 10 24 12 97 07 70 83 liv@hans-becker.no 
  Gerd Berit Halvorsen Brolandsveien 6B 0980 Oslo   22 10 28 49 97 74 23 99  be-ger-h@online.no 
IT ansvarlig: Hans Petter Fjeld Skanseveien 10 B 1086 Oslo   95 72 82 09 atluxity@1kb.no  
Frivillighetssentralen  Linjebakken 4 1087 Oslo   22 21 79 67          frivillig@hoybratenvelforening.no 
Leder:  Jan Henrik Haga Bekkevollveien 15 A 1087 Oslo   22 21 16 28 92 48 92 16 jhhaga45@gmail.com 
Velhuset:    Linjebakken 4 1087 Oslo   22 10 90 51                         velhuset@hoybratenvelforening.no 
Utleie:  Gunn Østli  Kleiva 11 b 1088 Oslo   22 21 21 01  90 06 10 60 gunnost@online.no

Utleie av Velhuset
Priser:
Salen  fredag-søndag  kr 2 850.-
Salen  mandag - torsdag   kr 1 600.-
Møterom 1 etg.  mandag - søndag   kr    500.-

Rabatt for medlemmer er kr 250.-
Prisene er inkludert rengjøring og musikkanlegg.
Henvendelse leie av salen/møterom:
Velhuset tel. 22 21 79 67 mellom kl. 10.30-12.30  (hverdager)
Gunn Østli, tlf. 900 61 060    
e-post: gunnost@online.no

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

Annonsepriser

1/8 side  kr    500.-
1/4 side kr 1 000.-
1/2 side  kr 2 000.-
1/1 side  kr 3 000.-
Siste side:
1/2 side kr 2 500.-
1/1 side kr 3 500.-

Grasrotandelen 
Høybråten VelforeningK

lipp her

Klipp her

  Jeg ønsker å bli medlem i Høybråten Velforening

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

Navn________________________________________

Adresse______________________________________

Post nr_________   Poststed_____________________

E Post _________________________

Bli medlem av
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.
Medlemskapet koster kr. 250,- pr. år for hver husstand.
Ønsker du medlemskap :  Send e-post til  
velhuset@hoybratenvelforening.no eller innbetal medlem-
skontingenten til konto 9005.05.85092.   
Husk å oppgi navn, adresse, telefon og e-post-adresse.  
Vi ønsker deg/dere velkommen.

Vel-Nytt deles ut til samtlige husstander på Høybråten.

Vi vil ha mail- 
adressen din! 
Er du medlem av Høybråten  
Velforening?
Vi ønsker at du skal kunne få  
løpende informasjon pr. mail.
Hvis du ikke allerede har gjort det, 
ber vi deg sende din mail-adresse til: 
velhuset@hoybratenvelforening.no
Oppgi ditt medlemsnummer når du 
gjør dette.
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FAGKUNNSKAP • SERVICE • DELELAGER • INNBYTTE • FINANSIERINGIMPORTØR: BEREMA AS

GRØNVOLD MASKINSERVICE AS 
Brobekkveien 104 A, 0582 Oslo. 
Tlf 23 05 06 40 - Fax 23 05 06 50
E-post firmapost@gronvoldmaskin.no 
www.gronvoldmaskin.no

Våre åpningstider:
Mandag – Fredag: 
07.00 – 16.00
Lørdag – Søndag: 
Stengt

Ingen kaster snøen lengre eller høyere uansett om den er tørr eller tung!
Honda snøfresere er alle utstyrt med toppventilert, miljøvennlig 4-takts motor som løser oppgavene på en suveren måte. Honda er i tillegg ledende 
på markedet med hydrostat dri� . Denne trinnløse hastighetsreguleringen gir overlegne bruksegenskaper i praktisk snørydding og forenkler arbeidet 
for brukeren. Dette og mange andre kvaliteter skal du legge vekt på når du velger snøfreser.
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Sikre deg en Honda snøfreser
Bestill nå for levering til vinteren

Honda har hele 17 forskjellige modeller å velge blant, så her finnes snøfresere for ethvert behov!Honda har hele 17 forskjellige modeller å velge blant, så her finnes snøfresere for ethvert behov!

HSS 655 HT/HTSHSS 655 LWHS 550 EA HSS 760 ET/ETSHSS 760 EW/EWS HSS 970 EW/EWSHSS 655 HT/HTSHSS 655 LW HSS 760 ET/ETSHSS 760 EW/EWSHS 550 EA HSS 655 LW

HSM 1380 IEHSS 1380 ET/ETS HSM 1590 IZEHSM 1390 IZEHSS 970 ET/ETS


