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Kjære
Høybråten-folk!
Det er både en glede og en ære å innlede en
ny utgave av «Vel-Nytt». Bladet har blitt noe
av det «limet» som holder høybråtenbildet
samlet. Eilif Holen startet prosessen med
å ta bladet inn i en ny medietid. Dagens
redaksjon har tatt bladet videre og jeg tror
mange på Høybråten gleder seg til en ny utgave med aktuelt stoff fra stedet.
Jeg inviterer alle til en liten rusletur med
påfølgende refleksjoner.
Vi er inne i en tid med sterkt press på utbygging. Nesten 100 nye boliger ligger på
Rolf Edvard Torbo.
tegnebrettet. Dette blir en utbygging på nivå
med de travleste nybyggerårene mellom 1912 og 1924. Forskjellen
er at dagens utbygging foregår på de store utbyggernes premisser
(noen kaller dem spekulanter) til forskjell fra nybyggernes store
egeninnsats for en trygg og god framtid. Du ser det på din vei
rundt på Høybråten: Nye boligprosjekter som preges av tett og høy
utbygging med noen «frimerker» igjen som hageflekker. De fleste
av disse utbyggingene ville ha blitt dramatisk mye bedre med en
litt lavere utnyttelsesgrad. Forskjellen på godt og dårlig vil i mange
tilfelle handle om ett nytt hus mindre!
Boligspekulantene fremviser en kreativitet som grenser til ulovligheter for å presse inn maksimalt i sine prosjekter. Det handler
om utnyttelsesgrad, gesims- og mønehøyder. Ikke sjelden må det
søkes om dispensasjoner for ulike forhold. De profesjonelle utbyggingsinteressene ser ut til å overkjøre kommunens plan- og
bygningsetat, mens den lille mann og kvinne møter et ugjennomtrengelig byråkrati i sine ønsker. Et godt eksempel er kravet
til tomtestørrelse for ei ny byggetomt: Reguleringsplanen for vårt
område krever minimum 600 kvm for en ny tomt. Mange har tomter på ca. 1000 kvm og kunne tenke seg å dele denne i to, enten
for salg eller for familiens behov. De får avslag på slike søknader,
mens boligspekulantene får bygge på arealer helt ned til 350 kvm
pr. nye boenhet (f.eks. Høybråtenveien 52). Tomtearealet pr. ny
boenhet bør overstyre de andre reguleringsbestemmelsene og
arealkravet bør kunne senkes noe, f.eks. til 450 kvm. Det ville gi
mindre armslag for spekulantene og atskillig økte fortetningsmuligheter. I sum vil dette gi plass for et betydelig økt antall boliger
på Høybråten! Dette vil bli en utbygging på lokalmiljøets premisser!
På den annen side er det mye å glede seg over på vår vandring på
Høybråten. Mange av de gamle nybyggerhusene (og ganske nye
hus) har skiftet eiere som går løs på restaureringsarbeidene med
stor iver. Mye omtanke og penger blir lagt i tidsriktig ytterkledning, vinduer med sprosser og ellers lekre listverksdetaljer. Det
er flott å registrere denne byggeglede som tar vare på den gamle
bygningskultur på Høybråten. Eiendommene «Høidal», Høybråtenveien 39B ,»Nordheim», Trestegveien 8 og «Hildal». Høybråtenveien
66A er gode eksempler på pietetsfullt og vakkert restaureringsog utbyggingsarbeid. Oslo kommune har oppdaget kvalitetene i
denne kulturen og de første husene har nå kommet på såkalt «gul
liste» over bevaringsverdige hus.
Jeg oppfordrer alle til å ta en fin høsttur i Høybråtens vakre bygningsmiljø.
	
Rolf Edv. Torbo,
lokalhistoriker
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Planer og utbygginger m.m.
Ved Ragnar Torgersen,
Redaksjonskomitéen
Innledning
Omtalen av Planer og utbygginger i
nr. 1-2015 i våres var omfattende.
Det skjer mye på Høybråten, og det
er mange byggesaker på gang. I dette
nummeret av Vel-Nytt vil jeg ikke omtale byggesaker hvor det har skjedd
lite eller intet siden i våres.
Jeg tilstreber å gjengi fakta fra den
enkelte byggesak. Som nevnt i nr.
1-2015, bygger omtalene av byggesakene på opplysninger fra Saksinnsyn
på Plan- og bygningsetatens (PBE)
nettside. Ved å gå inn her er det mulig
å kontrollere fakta i denne artikkelen.
Et par nye byggesaker har kommet til
siden i våres. Jeg omtaler i all hovedsak byggesaker hvor det er profesjonelle utbyggere.
Grunnlaget for Plan- og bygningsetatens vedtak for utbyggingene på
Høybråten ligger i den såkalte Småhusplanen: «Reguleringsbestemmelser
for småhusområdene i Oslo ytre by»
som ble vedtatt av bystyret i 2006 og
justert i juni 2013. I juni i år opphevet
Fylkesmannen justeringene fra juni
2013, slik at inntil videre gjelder den
versjonen av Småhusplanen som ble
vedtatt i 2006. Oslo kommune har
klaget Fylkesmannens vedtak inn for
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Her ligger saken pr. 17.
september.
Nabolovens (granneloven) § 2 og 9 kan
også være aktuelle å bruke for naboer
til utbyggingsprosjekter. Dette er en
privatrettslig lov, som PBE ikke forholder seg til.

På Høybråten

Høybråten er som nevnt tidligere et
populært bo-område og har en attraktiv skole. Det selges mange tomter på
Høybråten for tiden. Tomtene kjøpes
av ulike firmaer. Noen av utbyggingene er greie. Arkitekter gir råd, og
utbyggerne tilpasser seg reguleringsbestemmelsene i småhusplanen fra
starten av. For øyeblikket gjelder altså
småhusplanen fra 2006, som gir stør-

Høybråtenveien 52.
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re muligheter for utbyggere. Noen utbyggere prøver seg med bl.a. flere eller
større boliger enn hva som er fornuftig
på den aktuelle tomta og ser om det
kommer protester. Det er lettere for
PBE å godta et svakt prosjekt, hvis
det ikke kommer protester. Jeg vil
gjenta oppfordringen til naboer om å
protestere i byggesaker, hvis de mener
det er reelt grunnlag for dette. Både
utbyggere og også PBE skal forholde
seg til protestene og vurdere om de
skal få konsekvenser for utformingen
av byggesaken. Send kopi av en eventuell protest til PBE.
En viktig konsekvens av den omfattende fortettingen vi ser nå, er at det
kommer flere biler på Høybråten. Det
blir da også mer parkering på veiene
på Høybråten. Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo (KUV) har henvendt
seg til PBE om økningen i bygging av
underjordiske parkeringsanlegg inkl.
bilheiser i småhusområdene. KUV er
av den oppfatning at disse anleggene
er tungvinte å bruke og ikke vil bli
benyttet fullt, og at det isteden blir
mer parkering i veier og gater. Svaret
fra PBE er at etaten forholder seg til
eksisterende parkeringsnormer ved
småhusutbygging. Hvis beboere ikke
benytter anleggene, er ikke dette PBEs
ansvar. De sier at man må henvende
seg til Bymiljøetaten hvis det skjer
ulovlig parkering. Fram til i år var
det politiet som hadde ansvaret for
parkeringsskilt osv., og de svarte nei
på tilnærmet alle henvendelser om
parkering-forbudt-skilt. Spørsmålet
er om Bymiljøetaten fortsetter med
samme praksis?
Ellers kan det være nyttig å vite om at
Byantikvaren i en høringsuttalelse fra
april i år skriver at etaten i 2010 gjennomførte en bygningsregistrering på
Høybråten: «Målet var å sikre et representativt utvalg av bygninger, som
viser utviklingen i byggeskikk og arkitektur i området fra den første bebyggelsen og fram til 1950-tallet.»
Reguleringssak:
Høybråtenveien 52
Dette var nok den største tomta som
var igjen på Høybråten; 5043 kvm.
Detaljreguleringen ble vedtatt av by-

Bikuben 5a-d.

styret 4. februar i år. Det kommer to
tun med tilsammen 14 like eneboliger
i tre etasjer med garasje integrert.
Mønehøyden skal være ni meter fra
eksisterende terrengs gjennomsnittsnivå rundt den enkelte boligen. Parkeringsdekningen er godkjent av PBE.
Naboer klaget til Fylkesmannen i juni
i år, og klagesaken ligger fortsatt til
behandling her.
Naboer hadde også bemerkninger til
byggesaken, som ble fremmet i forlengelsen av detaljreguleringssaken.
Bemerkningene er vurdert av PBE,
men ble ikke tatt hensyn til. Tillatelse
til oppføring av de 14 boligene ble gitt
12. august i år. PBE stiller i tillegg
krav om opparbeidelse av Fredheimveien mot Høybråtenveien i regulert
bredde. Fredheimveien må altså utvides i forlengelsen av utbyggingen. Alle
boligene på «Høybråtentunet» ble solgt
på én dag før sommeren, ifølge brosjyre fra meglerfirmaet. Gravearbeidet
på tomta er nå i full gang.
Byggesaker:
Bikuben 5a-d
Planene for denne tomta har strukket
seg over lang tid. Prosjektet er nå endret til fire frittliggende eneboliger. Den
5. tomta ble fradelt i fjor, og her er det
allerede satt opp en enebolig; Bikuben
5e. I forrige Vel-Nytt skrev jeg at det
ifølge Saksinnsyn ikke var sendt inn
søknad om tillatelse til oppføring av
de fire boligene, selv om gravearbeidet allerede hadde startet. Jeg ringte
også megler i våres om dette. Det gikk
ikke lang tid etterpå, før nabovarsler
ble sendt ut og søknad sendt til PBE.
Det kom ikke inn noen bemerkninger
fra naboene, og tillatelse til oppføring
ble gitt i juli i år. Det kommer som
nevnt fire like eneboliger i to etasjer
med carport. Høyden til mønet blir
7,6 m. Boligene er plassert vinkelrett
i forhold til hverandre med samme
avstand til Bikuben, og alle har egen
avkjørsel til veien. Trolig er alle fire
boligene solgt?
Fredheimveien 21
Her står det et bevaringsverdig hus
som Byantikvaren har oppført på gul
liste. Huset er nå rehabilitert. Etter
protester fra naboer og klagesak til
Fylkesmannen har tiltakshaver dessverre fått godkjent bygging av nye to

eneboliger på tomta. Rammetillatelsen
ble gitt i fjor. Hus og tomt ble solgt i
juni, trolig med god fortjeneste, og ny
tiltakshaver er i gang med graving.
Linjeveien 53 a
Dette dreier seg om to tomannsboliger
på en liten tomt med en av boligene
plassert helt inntil gangveien som går
fra enden av Bjerkeliveien ned til Linjeveien. Det står et hus fra før på tomta. Det vil bli en problematisk utkjøring i Linjeveien tett inntil gangstien.
Denne brukes som skolevei. Samtidig
er det søkt om parkering med bilheis
under bakken. Fordi et slikt heisanlegg kan være tungvint å bruke, kan
dette bidra til økt gateparkering i den
smale Linjeveien.
Naboer har protestert iherdig mot flere
sider ved prosjektet med bl.a. bistand
av advokat. Det foreligger rammetillatelse fra februar i år fra PBE. Naboen
påklaget denne til Fylkesmannen.
Fylkesmannens juridiske avdeling
har i august i år avvist klagen. Det er
ikke lett å få gehør for lokale hensyn,
når man «slipper jurister til». Dette er
etter mitt syn ett av de mer uheldige
prosjektene som nå er blitt vedtatt
på Høybråten. Siden gangstien brukes som skolevei, er det å beklage at
Undervisningsbygg på vegne av Høybråten skole, ikke leverte en protest i
starten av denne byggesaken.
Skanseveien 1c,
Høybråtenveien 43 og 43b
Saken om den bevaringsverdige hytta
i Skanseveien 1c ble omtalt i Vel-Nytt
nr. 2-2014. I nr. 1-2015 informerte
jeg om at en ny utbygger ville slå
sammen eiendommene Skanseveien
1c og Høybråtenveien 43 og 43b. Tomta er på 4,1 mål. De ønsker å bygge
tre eneboliger i kjede og tre tomannsboliger. Garasjer skal integreres i
boligene. Felles adkomst skal være
fra Høybråtenveien. Det ble sendt inn
protester fra tre naboer. Utbygger
har i august fått rammetillatelse for
foreløpig å bygge de tre eneboligene.
Grunnlaget for tillatelsen er Småhusplanen fra 2006 (ikke den fra 2013),
hvor reguleringsbestemmelsene gir
større muligheter for utbyggere. Det
er et vilkår at den verneverdige hytta
i Skanseveien 1c skal ivaretas ved
at nye boliger skal plasseres i god

Folkvangveien 2.

avstand fra hytta. Byantikvaren har
også vurdert om huset i nr. 43b burde
bevares. Dette huset er bygget i 1905,
men fordi det er gjort en del endringer
i årenes løp, har ikke Byantikvaren
motsatt seg riving. Rivesaken er avgjort i byutviklingskomiteen i bystyret.
De eksisterende boligene skal altså
rives, før graving kan starte.
Folkvangveien 2
Det ble i juli 2014 søkt om oppføring
av tre eneboliger. Eksisterende hus
skulle rives. Parkeringen skulle skje
underjordisk i parkeringskjeller. Det
var protester fra naboer. Søknaden
ble avslått av PBE i januar i år under
henvisning til manglende dokumentasjon for å få ansvarsrett som ansvarlig
søker. Så ble det sendt ut nytt nabovarsel i august i år. Denne gangen
varsles det om fire bo-enheter! Nabo
har også denne gangen protestert
og foreslår at eiendommen bare skal
bebygges med én bo-enhet!! Tomtas
størrelse er 1216 kvm. Det meste av
parkeringen skal skje i underjordisk
parkeringsanlegg. Etter undertegnedes mening er det fare for at beboere
ikke vil bruke parkeringsanlegget,
slik at parkeringen her i enden av
Folkvangveien vil øke. Dette vil være
uheldig. Det skal bygges støyskjerm
mot Karihaugveien. Det er såpass
mange problematiske forhold ved denne søknaden, at det ikke bør tillates
fire bo-enheter på denne tomta.
Naboer har tidligere klaget til PBE
over den mangeårige næringsvirksomheten med tilhørende parkering ute i
veien, som har pågått på denne eiendommen. Selv om PBE har stilt krav
til eier om at eiendommen ikke skal
brukes til deponi av masser osv. osv.,
fortsetter virksomheten. Naboer har i
juni igjen klaget til PBE.
Fredheimveien 14
Her søkes det om bygging av to like
eneboliger i to etasjer med avkjørsel
til Fredheimveien. Tomta er på 1245
kvm. Det foreligger nabovarsel fra
desember og en søknad fra i mars i år.
Saken ble i juni avvist av PBE, fordi
søknaden var mangelfull.
Høybråtenveien 64
Eierne har bedt om forhåndskonferanse med PBE. Intensjonen er

ifølge innsendte dokumenter å rive
eksisterende bolig i nr. 64 A og bygge
1-tomannsbolig her, samt å bygge
to tomannsboliger på den ubebygde
tomta i nr. 64 C; totalt seks boenheter. Tomtene er atskilte i dag. Utfordringen er spørsmålet om veirett til
Myrdalsveien, eller om de må benytte
avkjøring til Høybråtenveien/Fredheimveien. Samtlige eiendommer til
Myrdalsveien har bestridt at eiere av
nr. 64 har veirett til Myrdalsveien.
Myrdalsveien er dessuten svært trafikkert allerede, ifølge beboerne. PBE er
noe skeptisk til avkjøring mot Høybråtenveien/Fredheimveien, siden dette
blir til et veikryss. Her står saken.
Bjørnheimveien 26
Denne tomta har en lang historie
knyttet til Bjørnheimveien 16–24. Dette var én og samme tomt, som for en
del år siden ble delt. Nr. 26 ble i 2002
regulert til lager- og kontorformål.
Tomta ligger inntil Karihaugveien rett
under støyskjermen. Vedkommende
som kjøpte tomta i nr. 26 har ikke fått
bygd noe kontorbygg. Nå prøver de å
få omregulert tomta til boligformål og
foreslår at de skal få lage et pilotprosjekt for boliger «for tomter som ikke
tilfredsstiller kravene til støy, forurensning og uteoppholdsareal.» Planforum i PBE uttaler i juni at det ikke
er hensiktsmessig å oppføre et pilotprosjekt med innelukkede uteoppholdsareal her. I dette området bør det
oppføres boliger med særlig fokus på
boligkvaliteter, leilighetsfordeling og
gode uteoppholdsareal. PBE konkluderer med at «de anbefaler at forslagsstiller ikke går videre med planforslaget, og at gjeldende reguleringsformål
videreføres for eiendommen.»
Vardeheimveien 23
Her er det i juni i år sendt ut nabovarsel fra en utbygger fra Skien for to
bygg med henholdsvis tre og to boliger i rekke. I tillegg er det ønskelig å
bygge høyt, 3–4 plan inkl. loftsetasje.
3-mannsboligen skal ha fellesgarasje
i kjeller.
Vardeheimveien 23 ligger på Høybråtens høyeste punkt. Det står en enebolig her i dag. Tomten er støybelastet
fra E6. Vardeheimveien er trang, og
bussen har problemer med å passere
parkerte biler. Naboer har protestert,

Fredheimveien 21.
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og innvendingene er mange: De foreslåtte byggene er ikke tilpasset nabobyggene og er for høye; de overstiger
tillatte gesims- og mønehøyder; de
bør reduseres med én etasje; bygg B
bør flyttes; antall parkeringsplasser
er for få; utnyttelsesgraden (BYA) blir
for høy; antall boliger bør reduseres
til tre-fire. Nabovarslet er ufullstendig.
Dette prosjektet virker så langt som
om det dreier seg om nok en utbygger
som prøver å tøye grensene.
Vardeheimveien 24
Dette bygget ligger tvers over veien for
ovennevnte Vardeheimveien 23. Dette
er et eksisterende bygg som rehabiliteres og utvides. Det dreier seg om en
enebolig (tidligere en horisontaldelt
to-mannsbolig) som skal tilbakeføres
som to-mannsbolig med noen påbygginger; bl.a. nytt påbygg med gavl mot
veien. Samtidig utbedres underetasjen og blir til en separat bo-enhet.
Loftsetasjen er hevet og bygges ut eller
innredes med hems og takterrasse.
Problemet med utbyggingene er at det
som godkjennes ikke følges opp med
ajourførte tegninger; videre at det kan
bli en bo-enhet på loftet, samt at det
ikke er tilstrekkelig med parkeringsplasser inne på egen eiendom. Det
siste er det mest problematiske. Bilene kan bli stående i Vardeheimveien
på et sted hvor det allerede er trangt.
Støyskjermen på Karihaugveien
Denne støyskjermen oppe på Karihaugveien er en gjenganger. Den var
et krav fra PBE for å kunne bygge
boligene i Bjørnheimveien 16-24. Utbygger av disse boligene er ansvarlig
for støyskjermen. Det ble dessverre
gitt ferdigattest for støyskjermen fra
PBE i januar 2013. Støyskjermen er
ikke blitt fullført og heller ikke vedlikeholdt. PBE har henvendt seg til utbygger, men foreløpig uten resultat.

Støyskjerming langs E6
ved Karl Andersens vei
Bydel Stovner har henvendt seg til
Statens vegvesen Oslo og etterlyst
rehabilitering av støyskjermene langs
E6 ved Karl Andersens vei. I juli kom
svaret fra Statens vegvesen: «Skjermene langs E6 ved Høybråten er en av
to strekninger langs hele riksvegnettet
i Oslo hvor det i Handlingsprogrammet 2014–2017 er planlagt midler
til rehabilitering av støyskjermer ….»
Dette var foreslått allerede i 2014,
men i vedtatt handlingsprogram ble
planlagt tildeling av midler flyttet til
2016. Så sier de: «Bevilgning vil skje
gjennom årsbudsjettet og vil ikke bli
endelig avklart før i første kvartal
2016.» Så her er det fortsatt bare å
vente!
«Hyblifisering»
Vanlig hybelutleie, bokollektiver etc.
er selvfølgelig en normal og lovlig
virksomhet, og det samme er tilfelle
ved normal ombygging av hus og leiligheter med sikte på utleie av hybler.
Temaet «hyblifisering» dreier seg om
når ombygging og utleie er ulovlig og
blir en belastning for naboer og omgivelsene. Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo (KUV), hvor undertegnede
er styremedlem, har fått rapporter
om utleievirksomhet i Oslo med stor
gjennomtrekk av beboere, økt trafikk
og villparkering, manglende søppelhåndtering og rot ute, manglende vedlikehold, ikke deltakelse på dugnader,
vanskelig å finne en ansvarlig person
osv. osv. Omfanget av ulovlig utleie
ser ut til å øke. Ved slik utleie er det
også spørsmål om brannsikkerheten
og hygieniske forhold (f.eks. skadedyr,
ventilasjon, kloakklukt, lekkasjer fra
rør osv.) er tilfredsstillende.
Ulovlig utleie skjer også Høybråten.
Hva kan naboer gjøre? Det finnes
regler for hva som er søknadspliktige
endringer. Oslo kommune har en
vedtekt som sier at det må foreligge

Julsbergb
ekken

tillatelse for å slå sammen boliger eller
dele opp leiligheter i hybler. Plan- og
bygningsetaten (PBE) har en tilsynsenhet som skal kontrollere slike forhold. De kommer sjelden på tilsyn på
eget initiativ. Naboer må selv vurdere
å varsle, hvis det har foregått ulovlig
eller tvilsom utbygging med tilhørende
utleie. Det samme gjelder hvis det
foregår ulovlig næringsvirksomhet på
en eiendom. Sjekk først på Saksinnsyn i PBE om det foreligger søknad og
tillatelse.
Under gjennomgangen på Saksinnsyn
i forbindelse med utbyggingssakene
på Høybråten har jeg funnet flere
rapporter hvor det framkommer at
naboer på Høybråten har varslet PBE
om sannsynlige ulovligheter. PBE har
også gitt pålegg. I ett tilfelle har PBE
gitt pålegg om tilbakeføring av en
ombygging av kjeller og ilagt tvangsmulkt; i et annet tilfelle gitt pålegg om
å tilbakeføre en tomt som har vært
brukt til næringsvirksomhet. Brannog redningsetaten har også blitt varslet for å kontrollere brannsikkerheten;
dvs. rømningsveier, røykvarslere og
slukningsapparater. Brann- og redningsetaten har bl.a. fattet vedtak om
bruksnektelse og avstengt en kjeller.
Bydel Stovner har også blitt varslet og
har vært på kontroll for å se på hygieniske og helsemessige forhold i en
«utleiebolig» på Høybråten.
Julsbergbekken
Kartet viser to bekker som starter
inne på Høybråten. Den østre har
navnet Julsbergbekken og regner som
hovedløpet. Den andre sidebekken har
ikke noe navn. Begge kommer nå opp
i dagen nede ved lekeparken Bygger’n;
jf. annen omtale i Vel-Nytt. Navnet
Julsbergbekken stammer fra gården
Jylsberg (gnr. 102, bnr. 5), som lå i
Haugenstuveien ved oppkjørselen til
Stig gård. Denne gården ble revet på
1960-tallet; jfr. Groruddalen Historielags bildebase. Julsbergbekken går
ned til Tokerudbekken nær jernbanestasjonen på Haugenstua.
Det går også en bekk lenger vest,
Haugenstubekken (HAS01), som starter litt nedenfor kirken og går nedover
grøntområdet forbi Haugen skole. Den
ender også i Tokerudbekken.
Kartet og opplysningene er fra Alnaelvas Venner.
Oslo Elveforum
Frithjof Funder fra Karl Andersens
vei ble i våres valgt til leder i den
byomfattende organisasjonen Oslo
Elveforum. Han har ansvaret for Ellingsrudelva; en av de 10 hovedelvene
i Oslo. Han har fra tidligere mange års
erfaring som leder av turveiutvalget i
Oslo og Omland Friluftsråd.

Rundt Høybråten
Kart over bekkene på Høybråten.
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Gang- og sykkelveien
Innspurten av arbeidet med gang- og
sykkelveien ved Høybråten pågår pr.
17. september i Stovnerveien ved

Stovnerbrua; altså ved brua over
jernbanen. Her skal sykkelveien gå
på vestsiden av brua, før den krysser
over og inn i Høybråtenveien. Deretter skal syklistene bruke eksisterende
vei/fortau ned mot Lørenskog stasjon.
Starveien 35
Denne meget store tomta ligger i enden av Starveien mot gangveien langs
Ellingsrudelva, mot rv. 159 og mot
E6. Status her er at det skal komme
forslag om en justert reguleringsplan i
løpet av 2015.
Karihaugveien 22
Denne tomta har allerede i dag et par
større bygg; bl.a. tidligere Forlagssentralen. Nå dreier det seg om en mulig
reguleringssak med utbygging av resten av tomta som ledd i utviklingen av
Furusetområdet. Selvaag Realkapital
vurderer boligbygging med over 600
leiligheter hvorav en relativt stor utleieandel. Saken er i startfasen.
Per Krohgs vei 2 - Maxbo-bygget
Eier av tomta i Per Krohgs vei 2; Hauger Eiendom ANS vil utvide bygget.
Denne saken ble grundig omtalt i forrige Vel-Nytt. Rett før sommeren har
PBE og Bymiljøetaten hatt møte med
utbygger for å avklare mulighetene
for en turvei forbi Per Kroghs vei 2 og

4. Utfordringen er at det i dag bare
er 6,5 m fra kant elv til bygning i Per
Krohgs vei 4, mens kravet til byggefri
avstand fra Ellingsrudelva (hovedelv)
er 20 m. Anbefalingen fra PBE ser ut
til å bli at det reguleres til byggefri
sone på 20 m ved Per Kroghs vei 2,
mens det ved nr. 4 bare blir dagens
6,5 m. Det er fortsatt mulig å opparbeide en turvei langs elva på Oslosiden. Det ble vurdert å flytte turveien
over på Lørenskogsiden av elva, men
dette ser ut til å være droppet.
Lørenskog stasjonsområde mm
Lørenskog kommune la rett før sommeren fram forslag til detaljregulering
for Lørenskog Vinterpark. Denne
inneholder også trafikkanalyse for
utviklingen i området. Det skal etableres skihall, vintersportakademi, hotell
og kontorer, idrettsrelatert næring og
boliger. Dette kommer i tillegg til allerede planlagte boliger på Ødegården.
Vi har omtalt planene for dette området flere ganger i Vel-Nytt. Det nye
nå er at Statens vegvesen sier direkte
at det ikke er midler i Oslopakke3 til
utvidelse av Lørenskogveien til firefelt, og mener at trafikkutfordringene
i området må løses med mer restriktiv
parkeringsdekning og økt satsing på
kollektiv, sykkel og gange. Samtidig

Per Krohgs vei 2. Turveien skal gå på høyre side (Oslosiden) av
Ellingsrudelva.

Her omtales planer og utbyggingssaker i bydelen som
ikke gjelder Høybråtenområdet.
Ved Ragnar Torgersen

Ahusbane
De som leser Akers Avis Groruddalen har kunnet følge med i debatten
om bygging av en Ahusbane/Romeriksbane. Det nye ser ut til å være at
også Ruter anbefaler at Furusetbanen
forlenges fra Ellingsrud til Visperud
(selv om Ruter går for busslinje videre
herfra). Politisk ser det ut til å ha blitt
en mer positiv holdning til Ahusbanen i løpet av valgkampen. Fortsatt er
det mange skjær i sjøen og et meget
langt tidsperspektiv, før Høybråtenfolk
eventuelt kan ta t-banen fra Visperud.

Fra Lørenskogveien ved Skeidar oppover langs E6. Her kommer
skihallen.

Redaksjonen vil få takke seksjonsleder Reidunn Myster Beier for underlagsmateriale.

Nytt i Bydel Stovner

krever de at det nå må reguleres
areal til en mulig 4-felts Lørenskogvei
en gang i framtida. Oslo kommune
mener i sin høringsuttalelse at en
utvidelse til fire felt må gjennomføres
og at de to nye feltene bør brukes til
kollektivtransport. Oslo kommune er
også opptatt av mulig økt trafikk på
lokalveiene på Stovner og Høybråten
på grunn av utbyggingene. De ber om
at det vurderes tiltak for «å hindre slik
lekkasje.» Her står saken nå, og den
vil «rulle og gå i år framover». Lørenskog kommune og Statens vegvesen
har i høst blitt minnet om et uløst
problem idet jernbaneundergangen
på Lørenskogveien igjen ble stående
under vann.

Stovner sentrum
På Stovner er Sektorgruppen AS i
gang med rehabilitering og utbygging
av Stovner senter. Bymiljøetaten er i
gang med bygging av bydelsparken,
gang- og sykkelveier og ny bussterminal i Fossumveien. Dette ble omtalt i
forrige Vel-Nytt. Bydelsutvalget er ikke
helt enig med seg selv om bydelsparken skal hete Linjeparken eller få et
annet navn.
Det var i juni et åpent informasjonsmøte i regi av Plan- og bygningsetaten
om Veiledende plan for det offentlige
rom (VPOR) for Stovner-Rommen.
Her ble det lagt fram forslag for den
videre utviklingen på Stovner over
mot Rommen t-banestasjon; områder
som kan transformeres og gi rom for

ny byutvikling. Det dreier seg bl.a. om
torg og møteplasser, gater, gangveier
osv., hvor det ofte er flere grunneiere
og reguleringsplaner. PBE foreslo at
det framtidige områdebadet blir plassert i «Fossumdumpa»; dvs. nedenfor
politistasjonen langs Fossumveien, og
bydelsutvalget er enig i denne plasseringen. Det bør legges til rette for å gå
direkte ut fra Stovner t-banestasjon til
badet. For øvrig ble forslaget til VPOR
for Stovner godt mottatt. Forslaget har
siden vært ute til høring, og en justert
VPOR vil bli lagt fram av PBE. Finansieringen av områdebadet er fortsatt
uavklart. Når vil bystyret prioritere
midler til badet?
Rommen-området
PBE vil legge fram forslag til et planprogram for Rommen-området senere
i høst. Dette området strekker seg fra
Rommen t-banestasjon mot TrondVel-Nytt
2011 2015
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heimsveien nedover til Østre Aker vei
og krysset med Haavard Martinsens
vei. Området ved Nedre Rommen blir i
den langsiktige kommuneplanen definert som byutviklingsområde. I sommer foreslå det allerede en byggesak
til høring om Haavard Martinsens vei
30. Høybråten og Stovner idrettslag er
i ferd med å inngå en avtale som innebærer drift og eventuelt eierinteresser
i en idrettshall i det tidligere Jordanbygget; Idrettens Hus Nordbyen.
Haugenhallen
Det er vedtatt at det skal bygges et
nytt motorsenter og skatehall; Haugenhallen. Trolig vil dette være for
brukere fra hele byen? Hallen skal
ligge ved Østre Aker vei/Haavard
Martinsens vei. Bystyret har allerede
bevilget 26,7 mill. kr til hallen. Det
pågår nå en planprosess, hvor hovedutfordringen er å få utformingen av
hallen tilpasset til den bevilgete summen.
Nye skoler og flerbrukshaller
Det foreligger utkast til ny skolebehovsplan for 2016–2026 for Oslo. Arbeidet med en konseptvalgutredning
for ny Tokerud skole med flerbrukshall er startet opp. Det arbeides med

reguleringsplan for ny Vestli skole
med flerbrukshall (2019).

beboerne herfra plasseres midlertidig
på Stovner sykehjem.

Behovsplan for idrett, friluftsliv
og fysisk aktivitet
Bydelsutvalget (BU) avga rett før
sommeren en høringsuttalelse til behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk
aktivitet 2016-2026 for Stovner bydel. Alle de 15 bydelene har gjort det
samme overfor kommunen sentralt.
Bystyret vil i de årlige budsjettene bestemme hvilke anlegg som etter hvert
skal prioriteres. Bydelsutvalget ønsker
at Tokerud flerbrukshall, Vestli flerbrukshall, Øvre Fossum gård samt
forlengelse av lysløypa i Gjelleråsmarka til Tangerud blir prioritert. I tillegg
etterlyste BU at områdebadet og Haugenhallen skulle være en del av handlingsprogrammet, og at det skulle
prioriteres midler til å omgjøre lageret
til Jordan fabrikker til idrettsformål.

Hindutempel
PBE har gitt tillatelse til oppføring av
et hindutempel i to etasjer i Karen
Platous vei på Rommen. Tomta ligger
ca. 50 m fra Trondheimsveien med
grense mot bl.a. golfbanen i nærheten
av Rommen skole- og kultursenter.
Nylig har det blitt sendt inn en ny
søknad fra utbygger om omregulering
av en kommunal nabotomt til parkeringsformål. Rommen vel har klaget.
De mener at trafikken inn til templet
vil bli så stor at veien ikke vil tåle
denne trafikkøkningen.

Tidligere Stovner sykehjem
Etter at bygningen har stått ubenyttet
i flere år er Oslo kommune nå i gang
med opprustning. Hensikten er å lage
et avlastningssykehjem for hele byen.
Dette betyr at mens et annet sykehjem rundt i byen er under ombygging eller oppussing, skal pasientene/

Skolegrenser for
Høybråten skole
Ved Ragnar Torgersen
Redaksjonskomitéen
Temaet skolegrenser eller inntaksområde er viktig for mange på Høybråten.
Redaksjonskomiteen har oppfattet det
slik at mange småbarnsfamilier kjøper bolig på Høybråten med sikte på å
få barna inn på Høybråten skole. Dagens veiledende skolegrenser for hele
Oslo ligger ute på Utdanningsetatens
nettsider. Her framkommer det i detalj
hvilke skolegrenser (inntaksområde)
som gjaldt pr. januar 2015 for Høybråten skole. Spørsmålet er om det
blir endringer i dette fra høsten 2016.
NB! Vi vil få understreke at skolegrenser er veiledende.
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Forøvrig skal det vedtas i desember
en ny langsiktig skolebehovsplan for
2016–2026 for hele Oslo.
Det startet 84 elever på 1. trinn høsten 2015 på Høybråten skole. Ventelisten er i høst meget kort. Det er
driftsstyret ved Høybråten skole som
vedtok hvor mange elever som skulle
tas inn. Spørsmålet er om det kan
komme endringer på nærliggende
skoler eller utbygginger på Høybråten
som kan føre til at inntaksområdet er
endret fra neste høst.
Det viktigste som skjer, er at Haugen
skole utvides på barnetrinnet 1.–7.
Dette var tidligere en 1.–10. skole,
men ungdomsskoledelen ble flyttet
høsten 2014. I løpet av 2015 er skolen
bygget ut, og dagens barneskole flyt-

Bydelsdirektør i Bydel Stovner
Mangeårig bydelsdirektør i Bydel
Stovner Maria Brattebakke gikk av
med pensjon i januar i år. Ny bydelsdirektør er nå tilsatt på åremål for
seks år. Dette er Alv Humborstad Sørland; 51 år. Han kommer fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Ifølge
intervju i Akers Avis Groruddalen har
han tidligere erfaring fra samarbeid
med Bydel Stovner fra da han var regiondirektør i Husbanken og arbeidet
med Groruddalssatsingen. Han tiltrer
1. november.
tet fra høsten 2015 inn i ny bygning.
Nå rehabiliteres den gamle skolebygningen på Haugen, og denne åpner
høsten 2016 for flere nye barnetrinn.
Spørsmålet er da om skolegrensen på
Høybråten mot Haugen skole vil måtte
flyttes på?
I høstens valgkamp til bydelsutvalget
på Stovner har spørsmålet om Stig
skole vært sentralt. Skal Stig skole
legges ned og elevene flyttes til nye
Haugenstua skole fra høsten 2016,
eller skal Stig skole opprettholdes og
rehabiliteres? Ventilasjonsanlegget er
visstnok elendig. Haugenstua skole
blir 1.–10.-skole og vil bare bli halvfull
hvis ikke elevene fra Stig flyttes over
fra høsten 2016. Spørsmålet er om
utviklingen her får konsekvenser for
fastsettelse av skolegrensene for Høybråten skole?
Innskriving av nye elever på 1. trinn
2016 skjer i desember 2015. Før
dette skjer, er det logisk at skolegrensene (inntaksområdet) for Høybråten
skole blir vurdert. Familiene bør jo på
forhånd få vite hvilken skole barna
tilhører. Formelt er det Utdanningsetaten som legger fram eventuelle forslag til endringer av skolegrenser, og
driftsstyret er høringsinstans. Ifølge
opplysninger bor det innenfor dagens
veiledende skolegrenser 77 barn født i
2010 som vil bli skolestartere på Høybråten fra høsten 2016.
Ifølge intervju 30. september i Akers
Avis Groruddalen, foreligger det forslag om at inntaksområdet for Høybråten skole endres fra høsten 2016
ved at skolestartere fra Hagaveien,
Brolandsveien, Nybrottveien, Eneboveien osv. flyttes over til nye Haugenstua skole.

Markussen – en
epoke er over
Sekstifem år med åpne
På Høybråten, like før grensen til
Lørenskog, var det en isenkram som
Mannerud leide av fru Anna Markussen. I 1950 gikk han konkurs.
En av Annas sønner, Per Markussen,
hadde en drøm om å reise til New
Zealand. Alt var egentlig klart. Men
Anna syntes det var fryktelig å sende
sønnen så langt ut i verden. Hun fikk
overtalt ham til å starte opp igjen forretningen etter Mannerud, og slik ble
det. New Zealand ble lagt på is og Per
åpnet butikken 16. mai 1950.
Han fortsatte med isenkram/fargehandel, og her kunne du få bygnings-

Til Høybråten
postkontor var
det kommet ei
blid og trivelig
jente, overført
fra et postkontor i Trøndelag.
Hun ønsket seg
hitover, og 1.
februar 1959
dører, nå er det slutt
var hun i gang
her. Posten vår
artikler, maling, tapet, gulvbelegg og
lå i Linjevn.
gaveartikler etc. Kundekretsen var
den gang, og
Helga Markussen.
hele Høybråten og langt over i Lørenbak posten var
skog. Mor Anna jobbet også der så
det en liten og
lenge hun orket, det var full jobb hver
kald hybel. Her fikk Helga bo.
dag.
Per var ofte på posten og Helga og
I kjelleren innredet Per et glassmeshan ble et par. De giftet seg i 1960 og
terverksted. Der kunne man få bestilt
Helga begynte å jobbe i butikken med
vinduer til hele huset eller reparert
Per og svigermor.
noe man ønsket. GlassmesterverksteHun begynte å male litt porselen i
det holdt han på med til begynnelsen
1978 og fikk «sneket» inn en hylle med
av 70-tallet.
porselen for salg. Så ble det både to og
I 1971 ble de kommisjonær for Norsk
tre hyller. Etter hvert ble det mindre
tipping, og det var et gode. Det trakk
og mindre isenkram og mer og mer
enda flere kunder.
porselen og utstyr til dette.
Da Per gikk av med pensjon i 1994,
overtok Helga hele butikken i sitt
navn, men Per jobbet ofte der. Mange
maledamer har fått hjelp og en hyggelig prat med Per. I år 2000 sa de opp
tipping også. De siste årene tok de
langfri om sommeren og hadde åpent
når malesesongen var i gang.
Etter sommerferien i år har det vært
ryddesalg i butikken. Den vil være
åpen de to siste ukene i oktober. Men
1. november er det «kroken på døra».
/co Eva Sommer, Starveien 7B, 1088 Oslo
Skiltet ute er tatt ned, huset er malt
og Helga vil etter femtifem år med forretningsdrift nyte sine pensjonistdager
som alle oss andre.
Sted Vi ønsker henne
Arrangement
Dato
Kl. 19.00alle
Husettrivelige
vårt
Julemøte
Onsdag
25.11.15
alt godt.
Hun takker
kunKl. 18.00 Haugenstua
Juleparade
Tirsdag
der for1.12.15
trofast handel
gjennomskole
alle
disse årene.
Kl. 19.00 Huset vårt
Årsmøte
Onsdag
9.3.16
Og vi som
kunder
takker
Kl. 19.00
Huset for
vårt god serVårfest
Onsdag
13.4.16
vice og koselig prat. Vi vil savne både
Treningsdager og fridager:
butikken og Helga. En lang epoke er
Treningen starter mandag
24.8.15 på Haugen skole og tirsdag
25.8.15 C.S.
forbi.
Frøydis

Høybråten
Dameturnforening

AKTIVITETSPLAN/ÅRSPLAN 2015/2016

Høybråten
Dameturnforening
/co Eva Sommer, Starveien 7B, 1088 Oslo

AKTIVITETSPLAN/ÅRSPLAN 2015/2016
Arrangement
Julemøte
Juleparade

Dato
Onsdag 25.11.15
Tirsdag 1.12.15

Sted
Kl. 19.00 Huset vårt
Kl. 18.00 Haugenstua skole

Årsmøte
Vårfest

Onsdag
Onsdag

Kl. 19.00 Huset vårt
Kl. 19.00 Huset vårt

9.3.16
13.4.16

Treningsdager og fridager:
Treningen starter mandag 24.8.15 på Haugen skole og tirsdag 25.8.15
på Høybråten skole.
Høstferie uke 40
Juleferie f.o.m. 14.12.15 t.o.m. 4.1.16 (barnepartiet slutter etter juleparaden).
Vinterferie uke 8
Påskeferie f.o.m. 21.3.16 t.o.m. 28.3.16
Sommerferie Siste trening 31.5.16
Alle offentlige høytidsdager fri.
TRENINGSTIDER
Mandag
Haugen skole
19.30–20.30 Aerobic

Tirsdag
Høybråten skole
16.45 Barn 4–6 år
17.30 Barn 6–9 år

Torsdag
Høybråten skole
20.00–21.00 Aerobic

på Høybråten skole.
Høstferie uke 40
Juleferie f.o.m. 14.12.15 t.o.m. 4.1.16 (barnepartiet slutter etter juleparaden).
Vinterferie uke 8
Påskeferie f.o.m. 21.3.16 t.o.m. 28.3.16
Sommerferie Siste trening 31.5.16
Alle offentlige høytidsdager fri.

TRENINGSTIDER
Mandag
Haugen skole
19.30–20.30 Aerobic

Tirsdag
Høybråten skole
16.45 Barn 4–6 år
17.30 Barn 6–9 år
18.30–19.30 Barn
9–12 år + +
19.45–20.40 Lett
aerobic med Oda
20.40–21.30 med Linda
Aerobic/stevnepr. våren

Torsdag
Høybråten skole
20.00–21.00 Aerobic

Trenere for voksne: mandager: Trude Barstad, tirsdager: Oda Holen og
Linda Ø. Tenold. Torsdager: Trude Barstad.
Trenere for barn tirsdager, hovedtrener: Siv Holen, Victoria Monsen og
Maren Schøyen.
Hjelpetrener: Heidi Kielberg, Louise Fiskum Ranum, Ingrid Solberg,
Christine Bratlie, Anita Hjelmhaug, Thea Pettersen og Ann Kielberg.
Vel møtt til nytt treningssemester og andre aktiviteter!
Foreningen vår trenger en sekretær som kan tenke seg å jobbe frivillig.
Interessert? Kontakt Runi Erlandsen på e-mail: runierl@gmail.com
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Bygger´n aktivitetspark offisielt åpnet
Langs den nye gangveien mellom
stasjonene Høybråten og Haugestua
finner du Bygger´n aktivitetspark.
Parken er tilrettelagt for bruk av forbipasserende og alle som bor i nærområdet på Haugenstua eller Høybråten.
På Bygger‘n kan vi sitte stille, betrakte
vannet, grille og slappe av mens barna
klatrer og svinger seg i lekeapparatene.
Parken ble offisielt åpnet 15. juni av
BU-leder Karl P. Olsen, og byråd for
byutvikling, Bård Folke Fredriksen.
I tillegg til de ca. 100 barna fra Stig

skole var det også mange andre som
hadde møtt frem for å overvære begivenheten.
Karl P. ønsket velkommen og overlot
mikrofonen til byråden. Folke Fredriksen henvendte seg til barna og ba
dem love ham to ting: «Bruk parken,
og pass på den!» Barna ropte ja, og
Fredriksen fortsatte: «Jeg kommer til å
stikke oppom og se om dere har holdt
det dere nå har lovet», sa han.
Deretter ble alle de som hadde bidratt
til at parken var blitt til kalt frem og
overrakt blomster.

Bygger´n aktivitetspark sett fra jernbanebrua mellom Høybråten og
Haugenstua stasjon.
(Begge foto: Vel-Nytt.)

Vi har det meste av tørrfor
og våtfor til hund og katt
Tørrfisk og godbiter
Mye utstyr • Lang erfaring
Hundefrisør

Vann er et sentralt element i parken.
Julsbergbekken, som nå er tatt opp til
overflaten, blir renere av å komme opp
til solens stråler. Plantene i vannkanten og vannstrømmene bidrar også til
at et nytt naturmiljø med renere vann
blir etablert.
Barna fra Stig skole sang noen av de
gamle, kjente barnesangene, og deretter vanket det boller og noe å drikke.
Vi vet at mange av barna på Høybråten har besøkt parken, så det er
grunn til å håpe på at stedet kommer
til å bli brukt.
Red.

HUNDEFORSPESIALISTEN
Spesialforretning for hund og katt

Utleiemaskiner
til anlegg,
bygg og hage

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

AUTORISERTE
FOTTERAPEUTER

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

din fotterapeut
HØYBRÅTENVEIEN 51, 1086 OSLO • TLF. 22 21 08 74
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Tekst og foto:
Frøydis Cederkvist Stenerud
Den 7. juni kom mange kirkegjengere til Parken for å høre søndagens
preken. Mange hadde gardert seg
med paraply og regntøy, for været var
svært usikkert. Men som sokneprest
Kåre Rune Hauge sa: «Vi vestlendinger
tåler mye vær». Og det gjør vel hele
det norske folk også. Vi er pent nødt
til det.
Organist Roar Berg var på plass med
orgelet trygt under scenetaket.
Skaperverket skulle hylles denne søndagen, og det bør vi jo egentlig gjøre
hver dag. I dagens preken hørte vi om
da Jesus mettet ti tusen mennesker
med fem brød og to fisker. Og det ble
nok til alle. Noen ungdommer kom
opp med både fisk og brød til alteret.

Når vi tenker på at vi egentlig har nok
mat på jorda til alle som bor her, men
at vi forvalter det dårlig, kan man undres på hva vi holder på med.
Vi sang om måne og sol, skyer og vind
som passet godt denne dagen.
Vi sang også om at «alle barn i verden
må få det like godt som oss», at det
må bli slutt på krig, sult og nød. Disse
ordene trenger vi i dag med alt som
skjer i verden. Det er lenge siden det
har vært så mye vondt og vanskelig
som det er nå.
Tenk hvor mye vi har å være glade for
her vi bor. Setter vi nok pris på det?
Skaperverket er jo helt fantastisk, og
vi bør alle være med på og ta vare på
det.
Barn fra «Gjøglergruppa» underholdt
med det de hadde lært av Alexander.
Alexander Kvarven har vært leder for

BU-leder Karl P. Olsen og byråd Bård Folke Fredriksen klippet
snora, og dermed var lekeparken offisielt åpnet.

28 år på Høybråten
Takk til lokalbefolkningen
som støtter nærbutikken!

Friluftsgudstjeneste
i Høybråten Park

«Gjøglergruppa». Baller og drillstaver
ble sjonglert i lufta og fanget igjen. Og
det var dans med slør. Alex ander selv
viste sine ferdigheter til slutt. Der var
det kontroll på både hode og kropp.
Så det er bare å øve. Hard trening gir
resultater, men man skal også ha det
gøy.
Takk til barna for morsom underholdning.
Vi måtte tåle noen regndråper, men
sola tittet fram da flere gikk til nattverd. Ja, været er som det er, men
mangt i livet kan vi styre selv.
Ta godt vare på dine nærmeste, men
også andre som trenger hjelp og
støtte. Gi bort et smil, en klem eller en
arm å holde i. Det vil bli verdsatt.
Det var meningen å grille etterpå, men
været innbød ikke til det. En kaffe og
kjeks var nok. Vinden var kald, men
hvis hjertene er varme, så klarer vi
mye.
Nå går vi inn i høsten med alle sine
farger, kulden sniker seg innpå oss.
Men fokuser på det gode og alt det
vakre. Høsten spraker snart mot oss,
la oss sprake litt tilbake. Ønsker alle
en fin høst og førjulsvinter.

Torill Gulbrandsen, tlf. 905 75 313

Vi holder til i Solheimveien 28 • 1473 Lørenskog

Noen ungdommer kom med brød og fisk til alteret.

Her er det «Gjøglergruppa» som er i sving.

Samling for Seniorguttas Grand Old Men

Tekst og foto: Arild Rognlien
Blant Seniorguttas medlemmer finnes
det karer vi sjelden ser i Liastua.
Disse karene, som gjennom et langt
liv har lagt ned mange dugnadstimer
i idrettslaget, ville styret gjøre
noe ekstra for. Torsdag 11. juni
inviterte vi medlemmer med lang
fartstid i Seniorgutta til en uformell
sammenkomst i Liastua. De som
hadde behov, ble hentet på avtalt sted
og kjørt helt opp.
Snitter, øl/mineralvann og Liastuas
tradisjonelle vafler med kaffe var på
plass da 11 karer trådde inn i den
ærverdige gamle stua. Det er alltid
hyggelig å treffe gamle kjente og
utveksle minner i riktige omgivelser.
Seniorguttas fotoalbum både fra
karas glanstider og album som viste
senere aktiviteter, lå klare og ble villig
kommentert.
Etter noen timer dro en fornøyd gjeng
tilbake mot dalen med et ønske om
gjentagelse av en slik samling.
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Valgfag skoleavis
Vel-Nytt fikk nyss om at det
på Stasjonsfjellet skole fantes en gruppe elever som
jobbet med media, og at de
visstnok gjorde det på en utmerket måte. Dette var jo en
gylden anledning til å etablere kontakt med nevnte skole,
noe vi har slitt litt med.
Tekst og foto: Dag Oskar Jensen
Redaktør, Vel-Nytt

Hjem

Utenriks

Innenriks

Sport

Kultur

Humor

Mote

Vi kontaktet lærer Atle Børresen som
er ansvarlig redaktør, og ba om å få
stikke innom en tur. Atle var med på
notene, og 27. mai stilte Vel-Nytt på
Stasjonsfjellet skole.
Atle har mye godt å si om årets elever.
De har vært særdeles positive og givende å samarbeide med.
Dette var denne gruppas siste dobbelttimen i dette skoleåret, men Atle
var opptatt av at vi skulle få med
akkurat disse elevene på grunn av
deres positive engasjement. Det er
ca. 30 elever fra 10. klasse som har
valgt «Medier og informasjon» som

Mat

Kjendis

valgfag. Opplegget er basert på noe
som kalles «Avis i skolen». Det er
Mediebedriftene som står bak. Organisasjonen sier bl.a. følgende om seg
selv: «Mediebedriftenes Landsforening
(MBL) er mediebedriftenes bransje- og
utgiverorganisasjon. MBL skal bidra
til å styrke og verne ytringsfriheten,
pressefriheten og informasjonsfriheten
som grunnleggende verdier i et demokratisk og åpent samfunn. MBL skal
arbeide for gode og stabile betingelser
som fremmer et mangfold av økonomisk sunne medier.»
Elevene på Stasjonsfjellet er delt inn
i grupper som har hvert sitt område
å skrive om, med egen redaktør for
hvert område. De skriver om utenriks,
innenriks, kultur, mote, mat, kjendis,
humor, sport, og de har egen bilde-

redaksjon. Det første som skjedde i
timen var at alle redaktørene forlot
rommet for å ha redaksjonsmøte. Det
stoppet ikke på noen måte de gjenværende elevene, som med stor iver kastet seg over arbeidsoppgavene.
De ulike redaksjonene har fra to til
fem medarbeidere, og mat var det temaet som engasjerte flest.
Avisen er elektronisk, og du finner
den på nettet:
http://stasjonsfjellet.elevavis.no

Stoffet henter elevene stort sett fra
andre medier, men har i noen grad
også foretatt intervjuer. Thea og Anna
i moteredaksjonen følte seg litt priviligert ved at redaktøren deres heter
Elise By Olsen. Elise er en kjent blogger, og har sitt eget motemagasin,
Recens Paper. Jeg har skjønt at Elise
er en kjendis i yngre miljøer enn de
Vel-Nytts redaktør vanker i. Du kan
blant annet se mange bilder av henne
på Instagram.

Det skal innrømmes at Vel-Nytt ved
sitt besøk hos denne elevgruppa hadde et lite håp om at noen av dem kanskje kunne tenke seg å være med og
jobbe litt med velavisen. Men til tross
for det store engasjementet de viste
for skoleavisen, var holdningen til å
skulle jobbe med Vel-Nytt heller lunken. Det er nok ikke lenger så veldig
«in» å jobbe med papirbaserte medier.
I dag skal det være elektronisk for å
fenge undommen!

Musikk

Bilder
Logg inn

STAvisa
Thea og Anna jobbet i moteredaksjonen. Innfeldt Elise By Olsen
som var i redaksjonsmøte da ovenstående bilde ble tatt.

Kristina og Caroline hadde humor som tema.

Utenriks

ÅRVISSE BEGIVENHETER
Vanessa og Tonje satt på bakerste benk og jobbet med bilder og
layout.

Det ble stort oppmøte da klassene ba
besteforeldre og andre pensjonister til
en hyggelig formiddag på skolen 22.
mai. Rektor kunne ønske ca. 130 personer velkommen.
Elevene på 3. trinn skulle underholde.
Det var mange stolte besteforeldre
som smilte stort da tredjeklassene
stilte opp på rekke og rad og begynte
å synge. Her ble det nostalgi. Vi fikk
høre en samtale mellom et «barn» og
«bestefar» som snakket om musikk

Obama møtte Stoltenberg i Det Hvite Hus
Sikkerhetspolitisk relaterte temaer, USA som garantist og trening var noen av samtaleemnene som ble
diskutert da Jens Stoltenberg møtte Barack Obama i Det Hvite Hus tirsdag ettermiddag lokal tid.
Les mer »

27.05.2015

Fem fakta om IS
Store stormer i Mexico og Texas

fra eldre tider. Også Grand Prix var
ett av temaene. Elevene sang av full
hals, fra Elvis «Blue suede shoes»,
Grethe Nilsens (Kausland) «Teddy’n
min» til Beatles og Jan Teigen. Også
Bobbysocks «La det svinge» og Wenche
Myhres «Når jeg blir 66» falt virkelig
i smak. Minnene strømmet på og
«rockefoten» kom fram hos flere. Dette
var gøy.
Etter stående applaus sang de «La
det svinge» en gang til. Fornøyde

Over alt på tv, på radio, i aviser og på nett finner du
stadig informasjon om en islamistisk gruppe som kalles

Sånn kan førstesiden på STAvisa fremstå på nettet.

Robin og Jørgen jobbet med utenriksstoff.

Og her har vi hele kulturredaksjonen. I forgrunnen Henriette og
Isak. Bak ser vi kulturredaktør Jonas.

Desidert størst var matredaksjonen. Her ser vi lærer Atle Børresen i samtale med Magda og Halima.
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Høybråten skole inviterte
til pensjonisttreff

De 130 fremmøte storkoste seg med kaffe, kaker og flott fremførte
sanger fra den gang de selv var unge.
(Foto: Vel-Nytt.)

3.-klassinger fant veien tilbake til
Tellus.
Nå var 6.-klassingene klare med
serveringen. De serverte kaffe/te og
selvbakte kaker. De var eksemplariske
servitører og bød på både sukker og
fløte til. For noen flotte elever vi har
på Høybråten skole.
Rektor takket alle som hadde kommet
for å høre på, og vi som tilhørere
takker for en fin formiddag med
kjekke barn og ungdommer. Musikk
fra «gamle dager» liker vi. Og kaker og
kaffe sier man vel aldri nei takk til.
En takk også til lærerne som har
trukket litt i trådene for å få det hele
til. Dette er en flott årlig tradisjon som
mange ser fram til.
Frøydis C. S.

Elevene fra 3. trinn imponerte besteforeldre og pensjonister med
tekster alle husket.
Innfelt: «Bestefar» Henrik med «barnebarnet» Anna. (Foto: Vel-Nytt.)
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ÅRVISSE BEGIVENHETER

17. mai
Fra klokka sju kunne vi høre Høybråten skoles musikkorps spille mens de
marsjerte rundt på Høybråten. Klokka
åtte var det som alltid flaggheising på
skolen. Før halv ni holdt elevrådsleder
Mie Ruistuen tale ved bautaen ved
kirken, og det ble lagt på blomster for
å minnes de falne under krigen.
Kvart over ni spilte skolekorpset i skolegården og halv ti stilte klassene opp
til barnetoget. En travel morgen for
mange.
Det var veldig mørkt og tunge skyer
hang langt nedover åsene rundt
Høybråten da vi sto opp. Ifølge værmeldingen var det heller ikke noe godvær i sikte. Regnet pøste ned og slik
skulle det bli mye av gjennom dagen.
Bunadskledde med ulltrøye under
skjorta og doble strømpebukser våget
vi oss ut.
I skolegården blåste det friskt, men
Høybråtenfolket lar seg ikke skremme
av været. Store og små fylte opp plassen etter hvert.
Rektor Jan Gunnar Braathen ønsket
velkommen og skolekoret sang noen
av sine flotte sanger.

Moawiz Ahmad Mekan fra klasse 7 A
holdt en riktig fin tale. Mangt å legge
seg på hjertet.
Skolekoret sang flere sanger for oss.
De er så flinke, det er en fornøyelse å
høre dem. Skolekorpset og 17. maikorpset lot tonene trille ut i regnet. De
lot seg ikke merke med kalde hender
og våte fjes. 17. mai er det fullt trøkk
uansett.
Paraplyer var fast følge denne dagen,
og de gikk opp og ned i takt med bygene. Noen hadde gardert seg skikkelig, med regncaper over finklær og
uniformer før toget marsjerte ut av
skoleporten. Det var tungt å holde faner og flagg i de kraftige vindkastene.
Det var mange forskjellige antrekk å
se langs ruta. Alt fra skjerf og strikkeluer til den flortynne kjolen og
bare legger og armer. Hadde jeg ikke
hatt den varme bunaden, så hadde
jeg nok foretrukket lua fremfor floret
dette året. Men når man er ung og har
kjøpt seg nye klær til dagen, ja da vil
man gjerne bruke dem. Håper ikke
det ble alt for mange forkjølelser i etterkant.
I elvetiden var vi alle vel tilbake i skolegården hvor det på nytt ble korsang
og korpsmusikk. Høybråten gitarskole

spilte i amfiet ved 12-tiden og deretter
overtok strykeorkesteret. Det er mange foreldre og besteforeldre som har
grunn til å være stolte på en slik dag.
Ute foregikk lekene, og ungene brydde
seg ikke så mye om været. Her skulle
det konkurreres. Slå ned spiker var
en utfordring, kaste stein på porselenstallerkener var gøy, og under potetløpet var innsatsen stor, skjørtene
flagret rundt beina.
Det var laget i stand flere kaféer inne,
og her kan man trygt si det var smekk
fullt. Kakene gikk unna som varmt
hvetebrød, kaffe, is og brus like så.
Det var godt å komme inn i varmen.
Loddsalget gikk strykende og på tross
av været var det stor aktivitet i bodene
også.
Selv om regnet silte og vinden blåste
skyer, ballonger og paraplyer avgårde,
så var det en vellykket og fin 17. mai
på Høybråten også i år. Høybråtens
beboere svikter aldri. Høybråten skoles musikkorps sto for arrangementet
i år. Takk for innsatsen 17. maikomiteen la ned. Det er mye jobb som
ligger bak. 

Frøydis C.S.

trivelig arrangement, og at han gjerne
skulle hatt slike sommerkvelder der
han hadde vokst opp. Folk sang med,
og det var vanskelig å sitte stille.
Han viste seg også som en veldig tålmodig og blid fyr, det var nemlig ikke
få som ville ta bilde sammen med
ham, ha autografen eller spørre om å
bli venn med han på facebook. Han
var like forekommende mot alle.
Enda en gang kunne Velforeningens
arrangementskomité slappe av etter
nok en vellykket parkkveld.
Takk til dere.
Frøydis C.S.
Julian og Stian fra Høybråten varmet opp
for Christian Ingebrigtsen . . .

DIN LOKALE
ELEKTRIKER!

. . . og både de og Christian og Høybråtenfolket hygget seg på parkkvelden.

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

Parkkveld
Som alltid ble Høybråten park fylt
opp av store og små glade Høybråtenbeboere. Parkkvelden er fast innslag
andre tirsdag i juni.
Folk har med seg stoler og pledd og
slår seg ned over alt. Barna finner
sine venner og de voksne hygger seg
med naboer og andre kjente. Hinderløypa blir flittig brukt, ungene klatrer
og balanserer av hjertens lyst.
Kveldens konferansier var Anne Jenner som gjorde en god jobb. Hun
hadde bestemt seg for å ta selfie med
alle artistene, sa hun, og det fikk hun
gjennomført.
Høybråten skoles musikkorps, Oslo
Janitsjar og 17. mai-korpset kom
Vel-Nytt
1 2011
Side 14
14
• VelNr.
-Nytt
Høsten 2015

Søder Consult AS, Bruseveien 2, 1911 Flateby
marsjerende inn for full musikk. Pølser, is og brus var populært, like så
alle de deilige kakene, varme vaflene,
og kaffen. Det smakte godt, og det var
ikke mange smulene igjen da kvelden
var omme.
Bruskasseklatring var en populær beskjeftigelse, det var om å gjøre å bygge
seg oppover, kasse for kasse. Ti kasser ble rekorden, satt av Ole Jørgen
H. Mellembråten.
Loddsalget gikk unna, mange fine
premier lokket. Og det er så greit med
konvolutter med lodd, da kan en se
med en gang om en har vært heldig
å vinne, eller om det står: «Takk for
støtten». Velforeningens parkkvelder er populære, så folket støtter så
gjerne.
Ungene stimlet sammen ved scenen

da tryllekunstneren Chriss Christell
dukket opp. Her ble tryllestaven flittig
brukt, og ting både forsvant og dukket
opp. Her kom både dua og kaninen på
besøk. Ungene fulgte godt med, men
det var nok ingen som klarte å avslørte triksene hans. Trylling fenger alltid.
Høybråten damekor sang av full hals.
Og våre lokale musikere Stian Myrbakken og Julian Jansson Lindseth,
spilte og sang kjente viser. Stian viste
seg også som en humørfylt «smalltalker» mellom numrene. Godt jobba,
gutter. De musikalske guttene er fettere, det ligger musikk i blodet.
De varmet opp publikum før kveldens
store attraksjon, Christian Ingebrigtsen, skulle inn på scenen. Han underholdt med mange av sine kjente
sanger. Christian sa at dette var et

Vidar Bull
924 84 770
Thomas Hauglund
906 55 785
post@vitoelektro.no

Vannskade- og
vedlikeholdsspesialisten AS
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
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Indremisjonen 100 år
Bedehuset 90 år
Så var det duket til siste
samling for feiring av de to
jubilantene. Alle som var invitert var oppfordret til å kle
seg så likt som mulig anno
1925. Det var en spesiell forsamling som kom til Bedehuset denne kvelden.
Tekst og foto: Frøydis C. S.
Mange av damene hadde funnet fram
fine gamle hatter og herrene stilte i
mørke dresser og skjorter med korte

snipper. Det ble en riktig fin kveld
med mimring og gode historier. Ikke
alle hadde kledd seg som i gamle
dager, men de var selvsagt like velkomne.
Nils Terje Lunde, leder av Normisjon
Høybråten, fortalte om stiftelsen og
det aller første møtet. Videre fikk vi
med oss historien fra Bedehusets begynnelse og videre påbygginger.
«Gamlepresten» Øystein Larsen gikk
rett inn i rollen som Gustav V. Nyquist og ledet an kveldens møte.
Thor Alf Gilbrant sto for musikken på
det gamle tråorgelet som denne kvelden kom til heder og verdighet igjen.

Som seg hør og bør, ble det servert
både kringle og julekake til kaffen.
Gamle salmer ble sunget, og et strengeorkester med kor var etablert for
anledningen.
Mye har forandret seg siden de «to
kvistene» startet Høybråten Indremisjons forening.
Man måtte ikke le og tøyse for mye
på bedehuset den tiden. Men denne
kvelden var det mye latter og mange
gode replikker. Spesielt alle hattene
vakte jubel og fikk fram mange smil.
Heldigvis er det lov å vise glede og le
på bedehus i våre dager.
Dette var en fin finale for alle feiringene, torsdagskveldene og historiske
aftener som har vært denne våren.
Tidligere leder i Normisjon, Odd Kristiansen, takket for den fine kvelden.
Jeg takker for invitasjonen. Velforeningen ønsker Normisjon Høybråten
lykke til videre med foreningens arbeid.

Nybyggerne
på Høybråten
En vandring i Høybråtens tidlige historie
ved Rolf Edvard Torbo, lokalhistoriker

Vår nybyggerspalte tar oss
idag inn i Idrettsveien. Veien går fra Nybyggerveien
til Folkvangveien og rommer spennende deler av
Høybråtens tidlige historie.
Veien fikk sitt navn i 1925 (Idrætsveien) på grunn av sin plassering
rett ved Høibråten Idrætsforenings
fremtidige stadion. Allerede i 1920
fikk de første veiene navn: Høybråtenveien, Kringsjåveien (Kringveien), Bækkevoldveien, Skanseveien,
Granliveien og Bjørkliveien.

Strengeorkester med kor som i 1925.

Gunnar Stenerud og artikkelforfatter
Frøydis Cederkvist Stenerud anno 1925.

NY KONKURRANSE I VEL-NYTT

Hvor på
Høybråten
er dette?
I utgaver av Vel-Nytt fremover
vil vi bringe et bilde av noe som
befinner seg her på Høybråten.
Konkurransen er beregnet på de
mellom 8–15 år, og blant de som
sender inn riktig svar trekker vi
ut to heldige vinnere som vil få
hvert sitt gavekort på kr. 250,som gjelder på Metro Senter.

Vel-Nytt
Nr.ytt
1 2011
Side 16
16
• Vel-N
Høsten 2015

Vi stanser først i Idrettsveien 24
ved «Vaarli 1933,» hvor vi finner familien Kristiansen: Alfred (f. 1897)
og hustru Asta Helene (f. 1901).
Alfred var møbeltapetserer som på
eldre dager drev et lite møbelverksted i uthuset rett ved boligen. Jeg
kan huske et besøk i verkstedet for
å hente en gammel ørelappstol som
hadde fått nytt trekk med snorer,
dusker og frynser: Et lite kunstverk fra Alfreds hender. Stolen er
forøvrig i bruk den dag i dag og er
et godt minne om et håndverk som
nesten er gått i glemmeboken i
disse IKEA-tider.
Familien Kristiansen ble selve
kraftsenteret i kristenlivet på Høybråten. Vi finner familiemedlemmer i viktige deler av foreningslivet
innen misjon på Høybråten. Ikke
minst innenfor musikk-feltet. I en

årrekke var gamlemor Asta en sentral sanger i det lille kirkekoret på
Høybråten. Vi som er gamle nok,
husker fortsatt hennes vakre vibrato!
Sønnene Edgar og Odd ble begge
velsignet med gode sangstemmer
og har i alle år bidratt med vakker
sang i svært mange sammenhenger
på Høybråten.
Misjonsvirksomheten på Høybråten
er 100 år iår. Det er neppe en overdrivelse å si at familien Kristiansen
har svært mye av æren for at denne
foreningen lever i aller beste velgående som en av de få i hele Groruddalen!
Fra 1950 finner vi Kristiansen-slekt
på alle fronter: Alfred som formann
i Høybråten Indremisjonsforening
(Idag: Normisjon – Høybråten) og
Asta som formann for Høybråten
indremisjons kvinneforening fra
1952. Sønnen Edgar ble leder for
Bedehusets Musikklag fra 1950, og
i senere tid har Odd stått i spissen
for en modernisering av bedehuset
og virksomheten der. Normisjons
kulturkvelder er svært populære
og veldig godt besøkt, og huset
fungerer som et hyggelig møtested i
lokalsamfunnet.
Idag er det Bente Tunheim og Jan
Salvesen som residerer i «Vaarli»
og holder eiendommen i riktig god
hevd.
Vi rusler videre bortover mot
idrettsplassen og kommer til da-

gens andre stoppunkt: Idrettsveien
8, «Ankerheim» fra 1922. Huset ble
bygget av Jan Ludvig Jansen (f.
1875) og hustru Nicoline ( f. 1876).
På denne tiden hadde ingen innlagt
vann på Høybråten. Åpningen av
Høybråten skole gjorde det mulig å
koble seg til den nye vannledningen
fra Furuset og opp til Olsetoppen.
Jan Ludvig ble derfor den første til
å få innlagt vann i et privathus på
Høybråten. Det ble gravd stikkledning fra krysset Høybråtenveien/
Skanseveien, inn Bekkevollveien,
ned Trestegveien, over Idrettsplassen og ned til «Ankerheim». Men siden dette var før gravemaskinenes
tid, så ble alt dette gravd ut med
spade og rå muskelkraft!
Etterkommerne etter Jan og Nicoline har bidratt med å sette sitt preg
på Høybråten gjennom et helt sekel. Vi finner Jansenfolk med etternavn som Haga, Hansen, Thorendahl, og Hverven for å nevne noen.
Vi møter dem i sentrale posisjoner
i Nybyggerforeningen, Småbrukerlaget, Birkebeinerlosjen, Lionsklubben og flere andre.
Etterhvert rykket en ny familie inn
i «Ankerheim». Tannlege og lege
Erling Svalland overtok eiendommen og åpnet tannlegepraksis i 2.
etg. over Samvirkelaget ved skolen
(idag: sanitetens «Huset vårt»).
Mange fikk stelt på tennene sine
hos Svalland som var blant de
første til å ta i bruk hypnose i behandlingen.
Som en kuriositet kan nevnes at
Svalland var blant de første som
hadde TV på Høybråten, og fordi
huset lå slik til, kunne vi fotballgutta klatre opp i nettinggjerdet ved
Idrettsplassen for å se på fjernsyn.
Gjerdet lignet mest av alt på et
fuglefjell av smågutter når de populære programmene gikk på NRK
som var den eneste kanalen.
Idag er det familien Severin Severinsen som bor i «Ankerheim», men
med dagens digre flatskjermer og
utallige kanaler får nok han ha
TV’n sin i fred!

Spørsmålet denne gangen er:
Hvor på Høybråten står denne
dukkestua?
Svaret sender du på mail til:
dagoskar@icloud.com
eller SMS til tlf. 98203332
innen 15 . november 2015.
Husk navn, adresse og evt.
telefonnummer i svaret.
Premien kan hentes hjemme hos
redaktøren, eller etter annen
avtale.
Vinnerne vil bli kunngjort i neste
utgave av Vel-Nytt.

Det er Gro Strømme som har tatt dette
bildet, og det er også hun som er initiativtager til denne konkurransen.
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Fra Robsrud
til Vardeheim
4. juni hadde Rolf Edvard
Torbo nok en gang invitert til
historisk vandring på Høybråten. Denne gangen var
tittelen «Fra Robsrud til Vardeheim». Hvis denne artikkelen ikke skal bli en føljetong
i Vel-Nytt, må vi nok se bort
fra noen av Rolfs 23 attraksjoner på denne vandringen.
Rundt 40 mennesker hadde møtt frem
ved Lørenskog stasjon da Rolf ønsket
velkommen litt over klokken 19.
Punkt 1 på kveldens liste over temaer
var naturlig nok Lørenskog stasjon.
Da den ble anlagt i 1857, het den
Robsrud stasjon. Den lå 14,1 km fra
Oslo Sentralstasjon (Østbanestasjonen), og var oppkalt etter den nærliggende Robsrud gård. Navnet ble
endret til Lørenskog stasjon i 1909,
på et tidspunkt da stasjonen var den
eneste i den ferske kommunen.
I begynnelsen stoppet toget bare om
det samtidig var gods til Excelsior limfabrikk. Vaktmannen på Robsrud ga
da toget signal om å stoppe. Det var
først i 1891 at det ble opprettet stoppested for reisende. Limfabrikken ble
nedlagt i 1985 og bygningene revet.
Selv om fabrikken ga mange arbeidsplasser, var de fleste glade for å bli
kvitt lukta fra limfabrikken. En liten
rest av fabrikken er fortsatt synlig på
tomta bak brakkeriggene som ligger
langs Skårerveien.
Dumpa
Området rundt stasjonen (Dumpa)
var kjent for hjemmebrenning og gauking, og det var flere gjenger i området

Denne artikkelen er ført i
pennen av Vel-Nytts redaktør,
godt hjulpet av medlemmer i
redaksjonskomitéen. Jeg har
også hentet litt hjelp fra nettstedet «Stovnerporten».

som «kriget» mot hverandre. Det var
noe av grunnen til at noen den gang
syntes det var flaut å gå av toget på
Lørenskog stasjon. I dag er det ikke
slik. Veldig mange husker dessuten
Lørenskog stasjon brukt som kulisse i
Sesam stasjon i barne-TV.
I området foran limfabrikken lå forretningsbygget til søstrene Yhlen. De
drev i mange år Lørenskog Bygg som
solgte byggevarer, skaffet sand og
sement, maling etc. Det var også salg
av litt gaveartikler og leker. Hver vår
var det flom i området, og alle varene
i forretningen lå derfor i hyller 40 cm
over gulvet for å unngå vannet. Senere
ble det frisør i den ene enden av bygget og kiosk i den andre. Langt opp i
vår tid var det stas å dra til «Yhlen» og
handle snop. Selv om dette var mange
år etter at søstrene la ned sin forretning, beholdt bygningen navnet «Yhlen» på folkemunne. Unger som bodde
helt nede ved Høybråten kirke syklet
opp alle bakkene til Lørenskog for å
handle lørdagsgodt hos «Yhlen». Noe
av grunnen var vel at smågodt der
kostet halvparten av hva det gjorde
andre steder.
Den første veien på Høybråten
Høybråtenveien ender ved Lørenskog
stasjon etter å ha snodd seg gjennom
hele det området som i dag kalles
Høybråten. Dette var tidligere den
eneste ordentlige veien i området, og

Vandringen startet ved (Robsrud) Lørenskog stasjon.
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ut fra Høybråtenveien ble det etter
hvert anlagt en mengde stier til de forskjellige husene. På et tidlig tidspunkt
hadde alle som bodde på Høybråten
adresse Høybråtenveien, for dette var
den eneste veien som hadde navn.
I tillegg hadde hvert hus sitt navn som
gjorde det mulig å finne frem.
Et lite handelssenter
Går man videre vestover fra Lørenskog
stasjon, kommer man inn i et område
som tidligere var et lite handelssenter.
Her passerer man de gamle forretningsbyggene som i dag er omgjort til
boliger. Først passerer vi Hveberg manufaktur på venstre side med adressse Høybråtenveien 119.
På den andre siden av veien finner vi
det som i sin tid het «Villa Vardun».
«Faste Middagsgjester mottages efter
Bestillinger» kunne man lese i Villa
Varduns annonse i Aker og Lørenskog
avis. «Piano til Gjesternes Avbenyttelse». Senere var det i mange år kolonialforretning i huset. Den ble drevet
av H. Sjøberg. Hans datter bor enda i
huset.
Skrår vi over veien igjen, befinner vi
oss utenfor Høybråtenveien 117. Der
lå Jens Kildahls kolonial. I nyere tid
spesialiserte forretningen seg på salg
av Grans øl og mineralvann, noe de
fortsatte med til forretningen ble avviklet en gang på 1990-tallet.
I forretningsbygget ved siden av, (Høybråtenveien 115), finner vi i dag det
som er igjen av Markussens forretning. Denne har Frøydis C. S. skrevet
mer om på side 9 i denne utgaven av
Vel-Nytt.
Her oppsto et eget samfunn
På vår videre vandring oppover mot
Stovnerbrua stanser vi midt under
motorveibrua på høyre side av veien.
Her lå i 1920 en hvit hytte som var
salgskontor for eiendommer i Tschudiskogen. Anton Tschudi hadde i
1911 kjøpt Stovner-eiendommen på
sørsiden av jernbanen. Her kunne
vanlige folk få kjøpt seg billige tomter.
125 kroner for ett mål tomt. Dette
kunne avbetales med kr. 1,– pr uke.
Etter å ha betalt 10 kroner kunne

Utenfor det som en gang var Café Vardun og senere H. Sjøbergs
kolonial. I dag er det et vanlig beboelseshus.

Under motorveibrua lå Tschudis salgskontor. Rolf viser frem plakaten som tilbød
«Jord for alle».

man begynne å bygge. Da Anton
Tschudi døde i 1914, var det sønnen
Ralph Tschudi som overtok forretningen.
Et eget samfunn av jernbanefolk og
arbeidere i andre yrker oppsto på
vestsiden av Lørenskog jernbanestasjon, der Nuggerudveien og Ellingsrudveien ligger i dag. Dette området,
som også omfattet deler av Starveien,
Langlibakken og Lundåsveien, var de
første eiendommene som ble utskilt
fra gården Øvre Stovner (gnr. 102).
Vi fortsetter turen opp til Stovnerbrua. På andre siden av brua ligger
Høybråten Pizza. Her lå i sin tid Thor
Haugs kolonial. Der sto Høybråtens
eneste bensinpumpe. Vi går forbi
Stovnerbrua og stanser opp ved foten
av Langlibakken på venstre side. Rett
over veien står Høybråtens siste vannpost godt gjemt for dem som ikke vet
om den. Her hadde skomaker Evensen sitt verksted.
Hvis vi fortsetter opp Langlibakken,
kommer vi til restene av det som en
gang var Tøffelfabrikken. Her foregikk
det dramatiske ting under siste krig,
noe tidligere redaktør Eilif Holen fortalte om i Vel-Nytt nr. 1 - 2010.
Historien er i korte trekk at fabrikkens eier, Peter Christensen som drev
illegalt arbeid, ble angitt og arrestert
av tyskerne 10. juni 1943. Han ble
skutt på Trandum i 1944.

Høybråten kiosk og Starveien
Ca. 50 meter videre langs Høybråtenveien kommer vi til krysset Starveien/
Høybråtenveien. Til høyre for oss ligger Høybråten kiosk som innstilte
driften i 2012 etter 57 år. De siste
årene var det Hy Vinh Tran som drev
kiosken.
Når vi snur oss rundt, ser vi bortover
Starveien. Den har fått navnet sitt
etter lampa til Hans Hafsahl som var
stuert på den norske amerikalinje.
På ett av sine mange besøk i USA
skal han ha kjøpt en lampe som så
ut som en stjerne. Denne plasserte
han i vinduet, godt synlig for alle og
enhver. Dette ble opphavet til navnet
Starveien.
Vi passerer Høybråtenstien, hvor det
hos familien Fjeld tidligere var en andedam. Husene Roeng og Belset sto
også på dagens program, men disse
kan man lese om i Rolfs faste spalte
«Nybyggerne på Høybråten» i forrige
utgave av Vel-Nytt.
Høybråtenparken
På vår videre vandring mot Høybråtenparken passerer vi Høybråtenveien
88B. Der lå Helge Tjeltes verksted for
musikkinstrumenter.
De høye granene på Høybråtenparkens vestside er siste rest av det som
i sin tid gikk under navnet Tscudiskogen. Parken har stått til befolkningens
disposisjon i flere generasjoner. Den
ble tidlig gitt som gave til befolkningen
av Anton Tschudi, og har vært flittig brukt. Siden 1986 har Høybråten
Velforening stått for Parkkveld en dag
hver sommer. Da har korpsmusikk og
annen underholdning samlet store og
små. Sommeren 2014 kom bysten av
Anton Tschudi på plass i parken. Ved
Tschudis byste fortalte Rolf om «to
blad» Tschudi, nemlig Anton og sønnen Ralph.
Mange forretninger
Vandringen gikk videre forbi der
melkebutikkene på hjørnet av Høybråtenveien og Myrbakkveien lå. Det
var Pettersen på den ene siden av
Myrbakkveien og Eltun på den andre.
Så fortsatte vi forbi Mailund hvor det

I forgrunnen til høyre ser vi «Veadahls» eiendom. Det gule huset
bak har hatt mange funksjoner. Iversens forretningsbygg med Kiwi
øverst til venstre.

tidligere var kafé med uteservering. Vi
stanset litt i krysset Høybråtenveien/
Vardeheimveien. Her, i Høybråtenveien 76, holdt «Veadal» til i mange år.
Gudbrand Dal begynte brenselsforretning her i 1920-årene. «Veadal» solgte
kull, koks og ved og kjørte rundt på
Høybråten med sin blakke fjording.
Senere kom det gule huset som ligger på eiendommen i dag. Det var
det tannlege Hall Henriksen som
bygde. Her har det vært både bank
og postkontor. Alt dette er borte i dag.
Høybråten Tannklinikk og Høybråten
fysikalske institutt har overtatt. På
andre siden av veien er Iversens forretningsbygg som tidligere rommet
både bakeri og sportsforretning. I dag
finner vi matkjeden Kiwi der. Svinger
vi inn Kleiva, lå Håkonsens melkebutikk på høyre side, litt lenger bort på
venstre side lå Cederkvists Bakeri.
Vardeheim
Vår historiske vandring nærmer seg
slutten. Vardeheim er neste stopp.
Vardeheim fyller 100 år i 2016, og det
skal selvsagt markeres. Vardeheim ble
bygget av Småbrukerlaget i perioden
1912 til 1915.
Steinene som er benyttet, er hugget ut
av grunnfjellet og trematerialene kommer fra skog i området.
I 1937/38 ble Vardeheim overtatt av
Losje Håkon. Den ble stiftet av mannen med lampa som ga navn til Starveien, nemlig Hans Hafsahl.
28. desember 1975 åpnet Eilif Holen
sitt nybygde hus på Høybråten for
gamle musikkvenner. Dette skulle bli
forløperen til det som i 1986 ble til
«Jazz på Vardeheim» med Jazz Mania
og Roar Hartung i spissen. «Jazz på
Vardeheim» er blitt en institusjon på
Høybråten og i jazzmiljøet i Oslo.
Ellers har Høybråten Velforening arrangert juletrefester her i en årrekke.
Det er nok mye mer å si om Vardeheim enn det som her er sagt, og det
regner vi med kommer i Vel-Nytts vårutgave 2016.
Her avslutter vi vår vandring med Rolf
Torbo for denne gang, og kan bare
glede oss til neste gang!

Ved denne reisens slutt. Rolf Edvard Torbo utenfor Vardeheim
som er verd en historie i seg selv. Den kommer i neste utgave av
Vel-Nytt.
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Sterke meninger om
trafikkforholdene
på Høybråten
Det er stor frustrasjon blant
mange på Høybråten over
parkeringsforhold og villmannskjøring. Det er til liten
trøst at forholdene er de
samme over alt i Oslo hvor
det er villabebyggelse.
Tekst og foto: Dag Oskar Jensen
Redaktør, Vel-Nytt
Vel-Nytt hadde i forrige utgave en
artikkel om farlig parkering i Linjebakken. Thomas Møller som er leder
for miljøkomitéen i velforeningen, har
sendt et brev til Bymiljøetaten og på-

pekt forholdet. Her følger utdrag av
svaret fra etaten: «Bymiljøetaten har
i dag, 17.08.2015, vært på befaring i
Linjebakken. Det er ikke noe krav til
denne type vei at kjørende skal kunne
passere hverandre uhindret. Det må
utvises gjensidig respekt slik at trafikksituasjonen løses. Parkering som
gjør det ufremkommelig eller unødig
hindrer eller forstyrrer annen trafikk,
rammes av vegtrafikkloven § 3, selv
om det ikke er skiltet med forbud mot
parkering på stedet. Enhver som ferdes i trafikken plikter å følge vegtrafikkloven § 3, som også sier at enhver
skal ferdes aktpågivende og varsomt
slik at det ikke kan oppstå fare eller voldes skade. Det er flere hensyn

Frivilligsentralen
Av Jan Erik Wold
Frivilligsentralen på Høybråten holder
til i den gamle stasjonsbygningen på

Høybråten stasjon. Vår sentral har et
nært samarbeid med Stovner Frivilligsentral, som drives av Kirkens Bymisjon i underetasjen i Fossum kirke. De

Frivilligsentralen Høybråten
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
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å ta i dette området, også i forhold
til parkering. Samlet sett finner ikke
Bymiljøetaten per dags dato grunnlag
for å iverksette regulering med forbud
mot parkering i Linjebakken. Dersom
du observerer ulovlig parkering, kan
du kontakte Bymiljøetatens døgnåpne
vaktsentral på telefon 23 48 21 50.»
Her står det mye som kunne løst
mange av våre trafikale problemer,
dersom folk bare hadde fulgt loven.
Men så enkelt er det dessverre ikke,
og når de som skal håndheve loven
har begrensede ressurser, virker det
hele ganske trøstesløst.
Thomas Møller sier videre: «Som flere
har merket og kommentert i det siste,
er trafikksituasjonen og alle de gateparkerte bilene på Høybråten blitt et
større og større problem. Det er ikke
alt vi rår over, men den enkelte kan
selv passe farten når man ferdes i bil
eller annet kjøretøy. Vi som parkerer,
må se til at de gåendes fremkommelighet ikke blir skadelidende og at det er
fri ferdsel for dem på våre fortauer og
i gangfeltene. Noe som ville avhjelpe
situasjonen var om de som har mulig-

har tre ansatte, og driver et variert og
omfattende arbeid i bydelen. På Høybråten driver vi helt på frivillig basis
uten ansatte, og med midler fra bydelens budsjett til husleie, styremøter
og andre utgifter. Vi har et styre med
representanter fra flere av organisasjonene på Høybråten.
Samarbeidet med sentralen på
Stovner går ut på at vi har ansvaret
for å ta i mot henvendelser fra beboere
i hele Stovner bydel som trenger hjelp,
og for å skaffe til veie denne hjelpen.
Det kan være
- følge til lege, tannlege, sykehus o.l.
- enkle praktiske oppgaver som ikke
trenger fagfolk
- gressklipping, snømåking, lettere
hagearbeid
- besøksvenn eller turvenn
Til å utføre slike oppgaver har vi et lite
korps av frivillige fra hele bydelen. Vi
vil gjerne hjelpe så mange som mulig.
Det betyr at vi også trenger mange
frivillige hjelpere. Så  hvis du har lyst
og tid til å være en del av et meningsfylt nettverk og hjelpe andre i bydelen,
så ta kontakt med oss!
Hvor mye tid du vil bruke som frivillig
bestemmer du selv.
Når du trenger hjelp til noe som vi
kan hjelpe deg med, så ta kontakt
med oss på stasjonen. Telefonnummeret er 22 21 79 67 og vi er der
mandag–fredag kl 10.00–12.30.
Vi nås også på e-post:
frivillig@hoybratenvelforening.no
Hjelpen vår er gratis.
Ta gjerne kontakt i god tid - det
kan ofte ta litt tid å skaffe passende
ledig hjelper.
Velkommen til Høybråten frivilligsentral - enten du vil ha hjelp av oss eller
være en frivillig!

het, parkerer på egen eiendom og ikke
i gatene.»
I Bjørnheimveien og Kringveien parkeres det en mengde firmabiler av
folk som bor i nærliggende borettslag.
Denne parkeringen er til stor frustrasjon for mange som bor i disse veiene.
Særlig om vinteren medfører dette
store trafikale problemer, både når det
gjelder brøyting og fremkommelighet.
Årsaken til at det parkeres her, er at
de som gjør det, ikke får lov til å parkere i det borettslaget de bor.
Ulovlig næringsvirksomhet
Noe som også kan medføre flere parkerte biler, er næringsvirksomhet.
Vel-Nytt er kjent med at det drives
ulovlig næringsvirksomhet fra bolighus på Høybråten. Det er ikke tillatt å
starte næringsvirksomhet uten at det
er søkt om bruksendring hos Plan- og
bygningsetaten. De som er kjent med
slike forhold, bør melde det til Planog bygningsetaten.
Se også avsnittet «Hyblifisering» under
spalten «Planer og utbygginger» på
side 6 i denne utgaven.
Thomas Møller sier også: «Det merkes
at det er flere biler som kjører gjennom Høybråten. Det virker som om
Karihaugveien ikke klarer å holde
trafikken unna. Dette er noe miljøkomiteen vil ta opp med ansvarlige i
Oslo kommune.»
Beboerparkering
Parkering reguleres av bymiljøetaten i
Oslo Kommune. Bydel Stovner besluttet i BU-møtet rundt nyttår å innføre
beboerparkering for sentrale veier
i bydelen. Saken er nå sendt videre til
Bymiljøetaten som vil stå for innføringen. Det forventes ikke at dette kommer i gang før i 2017.
På Facebook er det er opprettet en
gruppe som har trafikkforholdene på
Høybråten som tema. I denne gruppa
diskuteres det alternative virkemidler og aksjoner. Gruppa har navnet
«Fokus på trafikken på Høybråten».
«Det er åpent for alle å bli medlem i
gruppa», sier Møller.

Villmannskjøring
Engasjementet i gruppa er stort. Gøril
Nilsen forteller at hun etter en av sine
mange gåturer på Høybråten, i full
frustrasjon over villmannskjøringen til
enkelte bilister, la ut et «sinnainnlegg»
på «Bytte/kjøpe/selge-gruppa for Høybråten». Stor var Gørils overraskelse
da hun oppdaget at hun fikk respons
fra nærmere 100 andre frustrerte
Høybråtenbeboere.
Det var etter dette at gruppa «Fokus
på trafikk på Høybråten» ble opprettet. Gruppa ønsker å få til et allmøte
for å diskutere problematikken og
mulighetene, og videre sette sammen
en komité som kan dra i tråder og ta
kontakt med de rette instanser.
Gøril skriver bl.a. på Facebook: «Jeg
håper i fremtiden at det kan bli mulig å gå tur med barna sine inne på
Høybråten uten å risikere å bli meid
ned. At det er mulig å komme kjørende uten å måtte stoppe hver femte
meter for å slippe motgående biler
forbi da biler står parkert på begge
sider av veien. Jeg håper også at enda
flere kan være med å engasjere seg i
denne saken, og medvirke til å gjøre
Høybråten til et trafikkmessig trygt
sted å ferdes. For det er det ikke i dag,
dessverre.»
Kjøring til skolen
Det nok en gang grunn til å minne
om Høybråten skoles «Gå til skolenaksjon». I området rundt skolen er det
i perioden rundt skolestart kaotiske
forhold når foreldre kjører ungene
sine til skolen.
Undertegnede har ved flere anledninger møtt biler «i hundre» på vei ned
Nilsebakken etter at de har levert
barna sine på skolen. Det ser ikke ut
til at disse foreldrene har noen tanke
for sikkerheten til alle de barna som
er på vei opp den samme Nilsebakken.
Flere skilt
Mange etterlyser flere skilt som opplyser om fartsgrensa inne på Høybråten. Det holder ikke å ha skilt bare
på innkjøringsveiene. Utfordringen er

Både i Bjørnheimveien (øverst) og i Kringveien parkeres firmabiler
av folk som bor i nærliggende borettslag. I Bjørnheimveien kjøres
det også i 60–90 km/t. «Ingen» overholder fartsgrensa på 30 km/t.

Noen i Kringveien har sett seg lei på at
mange ikke overholder fartsgrensen på
30 km/t. 

at skiltmyndigheten i Oslo sliter med
ressursmangel etter at ansvaret for
skilting ble overført fra poltiet til Bymiljøetaten i januar 2015. Bymiljøetaten har imidlertid ikke hatt folk å avse
til å ta seg av skilting, så de må leie
inn folk fra politiet!
Fartskontroller
Mange etterlyser også flere fartskontroller. For noen år tilbake observerte
jeg at politiet hadde fartskontroll i
Bjørnheimveien kl. 11 om formiddagen på en hverdag. Jeg gikk bort til en
av politifolkene og fortalte ham at det
var lite effektivt å ha fartskontroll på
denne tiden av døgnet, da det er om
morgenen og ettermiddagen det meste
av villmannskjøringen finner sted. Jeg
fikk da til svar at politiet ikke har ressurser til å ha fartskontroller utenom
ordinær kontortid!
Det kunne vært skrevet mye mer om
dette temaet, men plassen tillater ikke
mer i denne omgang. Vel-Nytt er åpen
for synspunkter om trafikkforholdene
og mottar gjerne innlegg om temaet til
neste utgave.

Er det noe du synes
vi bør skrive om i Vel-Nytt?
Kontakt Dag O. Jensen
på tlf. 98 20 33 32 eller på mail:
dagoskar@icloud.com

Utenfor Høybråten skole er det til tider kaotiske tilstander når
foreldre som kjører barna sine til skolen skal parkere for å sette
dem av.
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Skolemesteren og
musikeren Kjell
Eriksen fylte 80 år
Jeg slo et telefonnummer og
ventet på svar i den andre
enden. «Hallo, det er Kjell»
sa en kraftfull og glad stemme. Jeg fortalte hvem som
ringte og praten var i gang.
Av Frøydis Cederkvist Stenerud
Det er en aktiv 80-åring som slett ikke
har tenkt å hvile på sine laurbær. Han
fortalte at jobben som lærer var noe
han trivdes skikkelig godt med. Han
gledet seg hver dag til å gå på jobb.
Det ble også mange 17. mai-feiringer
på Høybråten skole, hvor han sto for
en del av underholdningen. Alle kjente
Kjell.
Etter tjuefire år ved denne skolen begynte han med spesialundervisning.
Hadde også med seg studenter i jobben. Mange fikk glede av hans litt
uortodokse måte å undervise på. Han
har vel alltid ment at man ikke behøvde å følge alle regler slavisk, det skulle
være rom for individualitet. Mange
fikk glede av hans undervisning. De
som hadde kontakt med Kjell glemte
ham ikke.
Da han fylte sytti kunne han få fortsett å jobbe, fortalte han, men da uten
lønn. Han valgte heller et nytt yrke,
profesjonell musiker. I alle år har musikken vært en stor del av livet hans,
nå kunne han vie seg helt til den.
Og musikken har bragt ham rundt
omkring, både innenlands og ut i den
store verden.
I mange år har han også jobbet
sammen med sin Nanna, som synger i
«Jazzådu». De har vært populære innslag på Jazz på Vardeheim gjennom
mange år, og 30. oktober dukker de
opp igjen der. Da regner vi med «stinn
brakke».
Etter fylte sytti ville Kjell også gjøre
andre ting, litt sportslige aktiviteter,
som skiturer med Eilif Holen. På en
tur falt han og brakk beinet. Han
skrøt veldig av behandlingen han fikk
på sykehuset, og beinet grodde og ble
godt igjen. Men det var siste skituren,
for skiene loddet han ut på Jazzklubben.
Nå holder han seg til sang og musikk,
noe svært mange er fornøyde med.
Da jeg spurte hva han er mest fornøyd
med i dag, svarte han med en gang:
«At jeg har vært så heldig med helsa».
Det satte han stor pris på, og at han
har et nært forhold til familie og gode
venner. Han gledet seg også veldig til
onsdagens feiring med «gamle elever».
Høybråten Velforening føyer seg til
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rekken av gratulanter. Denne meldingen hadde gått ut på Facebook:
Kjære elever!
Nå er skolemesteren, klasseforstanderen din, snart åtti år. Som jubilant,
ønsker jeg meg en stor gave, og det
største jeg kan få, er at du/dere kommer på Folkvang 2. sept. og synger
bursdagssangen. Dette er ikke en
invitasjon, men en innkalling. Frammøteplikt. Det vil bli ført fravær, og kan få
alvorlige konsekvenser for de som ikke
møter opp uten gyldig grunn. Jeg håper
at det nå går tydelig fram hvor viktig
det er at du/dere stiller.
Maiken, datteren min, hjelper meg med
å sende meldinger på Facebook. På
denne måten håper jeg å nå mange,
helst alle. Ved inngangen vil jeg
klemme og knuse dere, og så blir det
stikkprøver: kommaregler, multiplikasjonstabell . . .
Tenk om noen vil presentere gode gamle skolehistorier. Bilder! Jeg skal skaffe
utstyr, så det blir teknisk greit. Og så
må vi synge skolesangene våre. Kanskje danse La Pa Do? Den dagen snakker vi ikke om da jeg var sint, dum og
urettferdig. Det skal også fram, men
ved en annen anledning. Vi møter presis kl. 18, og holder vel på ca. to timer.
Bursdagsfest for så gammel gubbe er
ikke lenger. Jeg vil sette fram noe mat
og drikke, men til hvor mange? Gi meg
en tilbakemelding. Mvh Kjell.
Denne meldingen ble sendt ut og gikk
fra den ene eleven til den andre, og
mange reagerte spontant. Dette ville
de være med på. Da Kjell ankom festen møtte han 17.-maikorpset, ett av

hans hjertebarn, utenfor Folkvang. De
tok imot han for full musikk. Det var
en god start på kvelden.
Og hvordan festen forløp og hvilke
minner elevene hadde om sin lærer,
forteller en av dem, Torhild Staver
Lagerkvist her:
Kvelden besto av mange hyggelige
historier fra Kjells tid som lærer.
Vi var ca. 45 elever som dukket opp.
Det var døtrene Gisken og Maiken
som arrangerte dette, etter Kjells
bursdagsønske, at hans gamle elever
skulle synge bursdagssangen for ham.
Noe vi selvfølgelig gjorde. Veggene var
fulle av arbeider fra barneskolen som
han har tatt vare på, utrolig artig.
Der hang det tegninger, og dikt som
vi hadde skrevet i 4.-klasse, historier
som ble skrevet for at vi skulle lete etter og plassere ord riktig i setningene.
Kjell viste også bilder fra ulike epoker
i livet sitt. Blant annet fra turer med
Bergensfjord, hvor han hadde med
to av klassene sine. Dette kunne han
gjøre fordi han også jobbet som musiker ombord. Dette var turer som satte
spor hos de elevene som fikk være
med.
Han hadde god hjelp denne kvelden
av sin samboer Nanna, som loste oss
gjennom Kjells historie i form av bilder og sanger. Vi husket alle at han
tok oss med på diverse turer. Vi i Cklassen var så heldige å ha ham som
kontaktlærer i seks år, fra 1980-1986.
Vi mimret bl.a. om at vi padlet kano
i mørket, uten redningsvest. Kjell var
ganske tøff og ukonvensjonell som
lærer. Vi er utrolig takknemlige for alt
han gjorde for oss. Han lærte oss ansvar for egen læring, noe som kanskje
ikke var helt stuerent på den tiden.
Men vi lærte også noe enda viktigere,
nemlig å være rause med hverandre,
løse konflikter, synge og lære gjennom
å ha det gøy på skolen.
Han lurte oss også mye, og historiene
ble delt utover kvelden. En historie
var om vann på en svamp som han
sprutet ut over de godtroende elevene.
Han fortalte at vi trodde på alt han sa.
Han husket godt at han lurte klassen
vår en 1.-april, med en «sjekk for å se
om hvem som var plattfot». Vi sto på
ett bein med ryggen til tavla, og da vi
snudde oss tilbake, sto det «aprilsnarr» over hele tavla.
Vi i C-klassen husket også godt da
han fylte femti år og vi feiret det på
skolen.
Kjell har betydd mye for oss elever.
Han er et utrolig varmt menneske, og
det var en ære å bli innkalt til å feire
dagen hans. Det smakte godt med
både pølser og pizza, vi følte oss helt
hensatt til skoletida. Det var et flott
selskap. En av gjestene kommenterte:
«Like kjapp i replikken, og tonene
fra keyboardet satt som alltid». Det
ble sunget mange sanger, og vi sang
tostemt på et par av dem. Selvfølgelig
avsluttet vi med Høybråtenmarsjen.
Dette var gøy. Vi gikk alle lattermilde
og glade fra Folkvang. Kjell virket
svært fornøyd med feiringen.
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Teater i Stigskogen
Det var mange barnehagebarn som
gledet seg til friluftsteater i Stigskogen
4. juni. Scenen var et stort berg i den
lille skogen ved Stig skole. Og naturlige sitteplasser er det rett imot på
bakke og fjell.
Stovnerbarnehagenes Dramagruppe,
populært kalt «Dramaqueens», består
av ansatte fra barnehagene i bydelen.
Denne dagen handlet det om «Espen
Askeladd og de gode hjelperne». Ungene fulgte ivrig med da både Per og
Pål skulle prøve å vinne kongsdattera
og halve kongeriket.
Det gikk dårlig med dem. Men da
Espen Askeladd, som ingen hadde
tro på, dro avsted, da gikk det riktig
bra. Fordi han var snill mot dem han
møtte, delte maten sin og var grei mot
alle, så fikk han hjelp tilbake da han
trengte det.
Han kunne seile til kongen med skipet
han fikk, og på veien tok han med seg
noen gode venner. Disse hjalp ham
med å spise opp alt kjøttet kongen
befalte, hente vann til prinsessens
te ved Verdens Ende, drikke opp alt
sprudlevannet kongen hadde i kjelleren og fyre opp all veden i boden.
Dette kunne han gjøre fordi en av vennene hadde både vintre og somre inni
seg. De kunne han blåse ut. En annen av vennene var svært lettbeint, en

var alltid tørst og en annen var svært
kjøttsulten.
Kongen ble så fornøyd at Espen Askeladd fikk gifte seg med prinsessa
og de levde lykkelig alle sine dager i
det halve kongeriket som fulgte med
giftemålet.
Ungene ropte og svarte og var helt

oppslukt av historien. Morsomme og
flinke skuespillere fikk varm applaus
fra små og store.
Dramagruppa spiller et fast stykke til
jul, en forestilling kun for de minste i
barnehagene. Og så spiller de skogsteater slik som i Stigskogen denne
dagen. To åpne forestillinger spilles
også for andre i nærområdet.
Dette var moro, ser fram til neste forestilling. Vel blåst damer! 

Frøydis C. S.

Her får Askeladden hjelp til å spise opp alt kjøttet kongen ville bli kvitt.

Saken er biff!!

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,-

Hver fredag og lørdag til hverdagspris:
Biff av storfe til kun
kr

Åpent alle dager hele året!
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I forbindelse med bedehusets 90-årsjubileum arrangerte Normisjon en historisk
aften, hvor temaet var «Foreningslivet på Høybråten».
Dette skjedde 12. februar, og
storsalen i bedehuset var full
av forventningsfulle mennesker. Og temaet ble ikke
bare om foreningsliv – de
gamle slektene fikk også en
del omtale.
Av Frøydis Cederkvist Stenerud

Velkommen til Joker
i Starveien! SØNDAGSÅPENT

Starveien

Litt om foreningsliv
og slekter på Høybråten

1990 for 150 gram.

Hjemme hos G. V. Nyquist på Algarheim, nå Fredheimvn. 31B, ble Høybråten Indremisjonsforening stiftet
i mars 1915. Det var Gustav Victor
Nyquist og Severin Bernhard Cederkvist, de to kvistene, som sammen
med Andreas Sundfør tok initiativet til
dette. Ole Kristiansen var kasserer.
Ved foreningens tiårsjubileum var
fremdeles Nyquist formann.
Fra papirer jeg har fra et tidligere
jubileum, står det at den første protokollførte festen ble holdt på Vardeheim 12. desember 1915. Leien lød på
kr. 15,- og julekaker med kaffe kostet
kr. 10,- for hele festen.
Regnskapstallene fra 1915 lød på:
Inntekter
kr. 81,75
Utgifter
« 50,86
Beholdning « 30,89
Dette er jo nesten ubegripelige tall for
oss i dag.
Indremisjonen hadde sine møter
hjemme hos hverandre, større arrangementer foregikk på Vardeheim eller
i Fernerhuset, hvor det også var skole.
Etter hvert ble tanken om et bedehus
mer og mer fremtredende. Det ble lagt
planer og sendt innsamlingslister til

Del 2.
Første del sto i Vel-Nytts
vårutgave 2015
alle beboerne på Høybråten. Da kunne man gi det man ville og hadde råd
til. Det ble holdt fester, med utlodning
og innsamlinger.
De trengte penger, for nå hadde de
kjøpt tomta på toppen av Olsebakken,
for kr. 4000,-. Da kom det godt med at
det på en fest kom inn kr. 356,-.
I 1925 sto Høybråten bedehus ferdig.
Og presten Fredrik Oscar Thomassen innviet huset 14. juni. Han ville
ikke at uautoriserte forkynnere skulle
preke Guds ord i et uinnviet hus. Bedehuset har altså 90-årsjubileum i år.
Severin B. C. startet søndagsskole i
hjemmet sitt på Fjellhøi, nå Kleiva 7, i

1914. Da bedehuset sto ferdig innviet,
fortsatte han dette arbeidet der i mange år. Han fikk Kongens fortjenestemedalje for dette. Han gikk trofast til
bedehuset så lenge han orket å gå ut.
Jeg husker han gikk med små raske
skritt og hendene på ryggen. Han ble
nesten 88 år gammel.
Indremisjonen har skiftet navn til
Normisjon, og bedehuset heter nå
Normisjons hus. Odd Kristiansen har
vært leder og svært aktiv i det som
har skjedd der gjennom mange år.
Bl.a. var han primus motor for de populære kulturkveldene på bedehuset.
Også broren Edgar har vært mye med
i dette arbeidet. Ikke minst har de ofte
underholdt med sang og spill. Begge
to var tilstede på denne fine kvelden.
Deres slekt kommer fra Rosenhoff, på
hjørnet av Høybråtenvn./Fredheimvn.
Og Rolf husker at han som barn var
der og kjøpte pinseliljer. Det var flere
små «gartnervirksomheter» rundt i
hagene her den gang.
Høybråten Dameturn så dagens lys i
1923, og det kom 47 damer den første
dagen.

Fortsetter på neste side.

De to «kvistene», Nyquist og Cederkvist, var initiativtagerne til at Indremisjonsforeningen
ble stiftet på Høybråten.
(Fra Groruddalen Historielags bildebase.)

Nå tilbyr Joker biff av storfe til bare
19,90 pr. stykke på 150 gram.
Type biff på tilbud vil variere hver helg.
Mørbrad, entrecôte, ytrefilet eller flatbiff, med eller uten marinade, saken er
biff uansett!

Tilbudet gjelder ut året 2015.

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

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

Hjemme hos G. V. Nyquist på Algarheim, nå Fredheimvn. 31B, ble
Høybråten Indremisjonsforening stiftet i mars 1915.

Fernerhuset i Vardeheimveien 5 ble også brukt som møtested for
indremisjonsforeningen på Høybråten. Det ble også brukt til skole.
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«Høibråten Skoles Guttemusikkorps» kom i gang etter mye planlegging, i februar 1926. Den første tiden
var det skolens vaktmester, Martin
Gulbrandsen, med hjelp av noen foreldre, som ledet øvelsene. Guttene
betalte femti øre hver gang. Det var
som navnet tilsier bare for gutter. Ikke
før i 1966 fikk jentene bli medlemmer i korpset, og først bare på trommer. Etter hvert slapp de til på andre
instrumenter. Navnet ble Høybråten
skoles musikkorps, slik vi kjenner
det i dag.
Tschudiskogens Vel ble stiftet i 1926,
en forløper til vår nåværende Høybråten Velforening. De har fortsatt det
nyttige arbeidet som ble startet den
gangen, og fått igjennom mange saker
her oppe. Skapt nye tradisjoner og
hjulpet mange med råd og veiledning.
Velforeningen står bl.a. bak julegrantenning, juletrefest og parkkveld.
Høybråten Indremisjons kvinneforening ble stiftet hos predikantene
Larsen og Asp i 1930. Dette har blitt
til navnet Larsen-Asp, som jo er et
navn mange kjenner.
I februar 1933 ble Høybråten Misjonsforening stiftet, hjemme hos lærer Trygve Holtan Hartvig, og i 1934
startet Høybråten og Stovner Unges
Misjonsforening, hos frøken Else
Stovner. Første formann var T. Holtan
Hartvig.
Høybråten Janitsjar ble til i 1931, og
het da Arnesens Ungdomskorps. Det
fortsatte under Høybråten Ungdomskorps fra 1933. Det var en del av
elevene fra skolekorpset som ville
fortsette å spille. Så Ungdomskorpset
hadde absolutt livets rett.
På bedehuset startet også søstrene
Marie og Sigrid Langset barneforeningen «Den lille hjelper». Her ble mangt
et svett lite broderi og strikketøy til.
Det var trygt og godt i underetasjen
på bedehuset, der møtene ble holdt en
kveld i uka.
Søstrene var alltid med når det fore-

gikk noe på bedehuset, og de ble assosiert med dette huset til langt inn i
alderdommen. Jeg husker dem godt
fra alle juletrefestene, der de kom bærende på de kjempestore brettene mellom seg, fulle av kaffekopper, asjetter
med julekaker m.m.
Høybråten Kristelige Ungdomslag
ble stiftet i 1926, leder var Henry Cederkvist, sønn av Severin B. C.
Også et menighetskor ble til i disse
årene. Hilmar Bjørnstad, overlærer på
Høybråten skole i flere år, startet dette
i 1938.
«Sangerbrødrene» var nok et kor, med
dirigent Alfred Kristiansen, som kom i
gang i 1948. Det var mange muligheter for åndelig føde i nærmiljøet.
Før krigen ble det en gang foretatt
en opptelling av alle foreningene her
oppe, og det viste 34 lag og foreninger.
Kristine Abrahamsen, en svært godt
ansett lærer på Høybråten skole fra
1920-1938, startet med en gruppe
jentespeidere her, allerede i 1925, sju
år før den formelle stiftingen i 1932,
KFUK. Adressen var «Rosenborg», nå
Bergtunvn. 9. (Høybråten skole)
Triangelguttene ble drevet som guttespeider, og var en tilleggsavdeling
av KFUK. Disse hadde også sine egne
møter under krigen. De drev med
triangelguttarbeid, men fra 1945 ble
det vanlig speiderarbeid, og ble selvstendig drevet som KFUM.
Svein Grøan, tidligere lærer ved Høybråten skole, var speiderleder for
KFUM fra 1952. Han var tilstede på
denne nostalgiske kvelden på bedehuset. Han sitter inne med mye kunnskap om denne tiden. Flokkleder gjennom mange år var Oscar Olsen.
«Speidernes venner» ble opprettet i
jan. 1940. De arbeidet for speidertroppen på Høybråten.
Sanitetsforeningen ble stiftet i 1939.
Dette har vært en bærekraftig forening gjennom alle år. De feiret sitt
75-årsjubileum i 2014. Erna Jansen
(født Hverven) var formann der i 30 år.

Utenfor huset på Fjellhøi står Hilda Lovise og Severin Bernhard Cederkvist med åtte av
sine elleve barn, ca. 1917–18. Fjellhøi er nå Kleiva 7. Det gamle huset er revet, men et
barnebarn av dem har bygget nytt hus på tomta.

Vel-Nytt
1 2011
26 • VelNr.
-Nytt
Høsten Side
201526

Høybråten Sjømannsmisjons forening ble stiftet i 1933, i Høybråten
kirke. Den første formannen var pastor Østbye.
I 1949 begynte søndagsskole i kirken.
Ledet av Trygve Knutsen og Einar
Breen. Det var først en avdeling under
søndagsskolen på bedehuset, men ble
senere selvstendig.
Ja, dette var litt om alle foreningene
som blomstret opp fra nybyggertiden
og fram til 1950, som Rolf Torbo fortalte om denne interessante kvelden.
Blant tilhørerne var også presten vår
Elisabeth Kjetilstad, «gamlepresten»
Øystein Larsen og sønnen til «gammelgammel-presten Lup’en» Lars Pedersen. Og vi lærte alle mye historie den
12. februar.
Lillemor Semb-Mathisen, 95 år gammel, var nok den eldste der. Hun har
vært trofast på Høybråten bedehus
gjennom mange år.
Flere av nybyggerslektenes etterkommere ble boende på Høybråten. Noen
slekter ble ikke så mange, mens andre
vokste seg svært store.
Fra slekten til Jan Ludvig Jansen var
det tretten personer i rett linje som
bosatte seg her. I følge Jan Henrik
Haga (barnebarn) er fem fremdeles i
live.
Ut fra Rolf Torbos besteforeldre Thora
og Peder Pedersen på «Hjemly» Bekkevollvn. 12, er det blitt 58 etterkommere i direkte linje. På morssiden var
hans besteforeldre Marie og Edvard
Hjelmerud starten på en slekt med
48 etterkommere. De kom fra «Fagerheim», Kringvn. 11.
Arild Rognlien lyttet også interessert
til disse historiene, og kunne fortelle
at hans slekt ut fra besteforeldrene
Marie og Johan Rognlien er blitt 49
personer i direkte linje. Tre av disse
bor nå på Høybråten.
Etter hans andre besteforeldre Anna
og jernbanesmed Albert Hansen er det
blitt født 46 etterkommere. De bodde
på Bjerkås. På Høybråten bor to fra
den slekten nå.
Min egen slekt, Cederkvistene har
vokst seg veldig stor. I direkte linje fra
Hilda Lovise og Severin Bernhard på
«Fjellhøi» Kleiva 7, er det blitt født over
140 personer.
Alle de elleve barna er nå borte, den
yngste i søskenflokken Mary, døde i
mai i fjor. Tenk hvilken reise hun har
vært med på. Fra neste generasjon
er fire borte, men ellers er altså over
125 etterkommere i live. Alle disse er
kommet til verden etter to nybyggere
som kom hit ca. 1910. Femten av oss
bor fremdeles her med våre familier.
Denne kvelden var vi fire barnebarn
tilstede.
Disse slektene er jo bare noen få av
nybyggerne som slo seg ned her. Bare
for å vise at det fremdeles er flere som
bor på Høybråten.
Stor takk til Rolf og Jan Arne som
hadde gjort så mye forarbeid, og ville
formidle dette til oss alle. Det var en
veldig fin kveld. Og vi hører gjerne fra
dem igjen.

Velkommen til Mekonomen
Stovnerbrua Service Senter

Mekonomens tillitsløfte
#1: Vi skal alltid gi deg våre
beste råd

Vi vil det beste for deg og bilen din. Når du
møter våre fagfolk skal du alltid være sikker på
at de gir deg sin beste vurdering, basert på sin
kunnskap og erfaring.

#2: Vi avtaler alltid omfang, pris og
levering på forhånd

Det siste du trenger når du har bilen på verksted,
er flere ubehagelige overraskelser!
Derfor setter vi aldri i gang med en jobb uten å
ha blitt enige om både omfang, tid og pris med
deg på forhånd.

#3: Vi ringer deg alltid dersom det
blir endringer
Noen ganger skjer det uventede ting som gjør
at oppdraget endrer seg. Når det skjer, ringer
vi deg alltid opp og lager en ny avtale om pris,
omfang og leveringstid før vi jobber videre.

#4: Vi viser deg alltid bildelene
vi har byttet

Når vi bytter bildeler lar vi deg få se på alle
delene vi skifter ut hvis ønskelig. Slik kan du
undersøke bildelene selv, eller be noen andre
om å se på dem dersom du skulle være usikker.

#5: Vi har ingen skjulte kostnader

Fagspråk og delenavn kan oppleves kryptiske
når de opptrer i såpass forkortet form som de
gjør i en faktura. Derfor tilbyr vi en gjennomgang
av fakturaen sammen med deg for å forklare alt
vi har gjort, og hvorfor vi har gjort det.

#6: Vi leverer når vi skal

Det å ha bilen sin inne på verksted er i utgangspunktet en ulempe – det er vanskelig nok å planlegge hverdagen ellers. Derfor gjør vi alt vi kan
for å levere bilen din når vi skal. Det innebærer
også at vi sier fra til deg med én gang dersom
det skje noe uforutsett som gjør at oppdraget tar
lengre tid, slik at vi kan lage en ny avtale.

Stovnerbrua Service Senter AS
Stovnerveien 4, 0980 Oslo • Telefon 22 10 10 51 • E-mail: oddvar@stovnerbrua.no
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5. Høybråten kirke bygget i 1932. Legg merke til det
lille gravfeltet. Idag er store deler av de omkringliggende
jorder tatt i bruk som gravfelt.

4. I dette området ser vi at OBOS-blokkene i Slåtteveien
er under oppføring og litt til høyre ser vi de to «kommunegårdene». Der Høybråtenveien svinger mot kirken,
finner vi Søndre Høybråten gård (Vethe-gården). Den er
utskilt fra Myhre-gården og bare hovedbygningen og et
redskapshus er bevart. Gården tjente i mange år som en
populær ungdomsklubb for nærmiljøet.

3. Haugenstuveien som er del av oldtidsveien fra Oslo
til Nidaros. Krysser under Hovedbanen ved Haugenstua
stoppested. Vokterboligen rett ved veien er en av de eldste bygninger på Høybråten da den tjente som arbeiderboliger ved anlegget som ble åpnet i 1854. Litt til venstre
for vokterboligen sees en hvile- og redskapsbrakke for
banepersonalet. Legg merke til de store hvite jordene
med svarte «prikker». Det er jordbruksareal i full bruk
med nøye oppsatte høystakker tilhørende bl.a. Nedre
Stovner gård som ligger under nedre bildekant.

2. Vestre Høybråten gård (Marius-gården) hvor hovedbygningen og stabburet er bevart. Postgård på 1600tallet. Gårdens nærområde er nedbygd med lavblokker,
skole og barnehage. Veien forbi gården er Høybråtenveien som på 1700-tallet tjente som fraktrute for master
til seilskipene i Kristiania. I forbindelse med arbeidet for
å dokumentere Skansene ved Bakåsen kom det fram et
1600-tallskart hvor denne delen av Høybråtenveien er
benevnt «Masteveien». (Jan Lillejord m.fl.)

1. Haugenstuen gård. Siste brukere var brødrene
August og Thorbjørn Vallerud. Gården ble ekspropriert
og er idag helt borte til fordel for høyblokkene på Haugenstua.

En av våre lesere har forært Vel-Nytt bildet
på motstående side. Vårt lokalhistoriske
orakel, Rolf Edvard Torbo, har gransket
bildet med lupe, og lar oss dele sine oppdagelser. Se tallene på bildet og les hva
Rolf forteller om de forskjellige stedene.
Originalbildet er nå oversendt Groruddalen Historielag, som også vil legge ut
bildet med Torbos tekst i sin elektroniske
bildebase.

8. Høybråten idrettsplass. Høybråten Idrettsforening
(stiftet 1916) bygde denne banen på dugnad og har vært
møteplass for både barn, unge og eldre i snart 100 år.
På oversiden av banen finner vi Yhlens hus «Nordheim»
og til høyre i enden av banen funkis-huset til Østby hvor
nybyggerveien går forbi. Østby drev kiosk i mange år
og fortsatt kan jeg kjenne smaken av frosne saftposer
på varme sommerdager: Saftsørpe var aller best! På
nedsiden av banen troner huset til Jan Ludvik Jansen.
Det var det første huset på Høybråten som fikk innlagt
vann. Det ble håndgravet vannledning fra krysset Skanseveien/Høybråtenveien og helt ned til Jansens hus
«Ankarheim» i Idrettsveien! Nedenfor «Ankarheim» finner
vi tre hus på rad langs Kringveien: Tressum, Solberg og
Lund ut mot Nybyggerveien.

7. Østre Høybråten gård (Myhre-gården, Øvre Høybråten hovedgård). Legg merke til at Bekkevollveien går
gjennom gårdstunet. Myhre-gården ble selve
utgangspunktet for kolonialiseringen av Høybråten.
Tomtene ble skilt ut fra denne eiendommenen og mange
nybyggere hadde sitt krypinn i salen i 2. etg i hovedbygningen mens de bygde sin sommerhytte. Vi følger
Bekkevollveien mot venstre og paserer med en gang
«Nøisom» som hørte til hovedgården, men som vi ser
med en egen låve. Terje Gullhav (Hellemstulen) har bygd
hus på denne låvetomta. Videre kommer vi til det lavloftede huset til Ingrid og Gustav Haga (Bekkevollveien
15). Tomta er senere bebygd med tre nye hus opprinnelig bebodd av slektninger. Litt lengre til venstre ser vi
en liten vei oppover mot høyre. Her finner vi nybyggerne
Olaf og Gulborg Kristoffersn («Gulborg»). På denne tomta
lå forøvrig smia til hovedgården som ble revet da Terje
Kristoffersen bygde sitt hus på denne tomta. Går vi litt
lenger til venstre i Bekkevollveien finner vi vårt eget
hus «Hjemly» og i bildekanten huset etter søskenene
Johannes (privatsjåføren til Trygve Lie) og Elisabeth
Myhre. I dag finner vi familien Marheim på denne adressen.

6. Bakås gård er idag helt forsvunnet i forbindelse med
framføringen av E6 som her delvis fulgte trasséen til
Strømsveien. Vi ser den lille gårdsveien fra Strømsveien
og opp til tunet i Bakås. Jeg husker mange tunge
lørdagsturer med visergutt-sykkelen til Sivert Sletbaks
landhandleri med tilhengeren full av melkekasser. Vi
måtte være to for å få lasset opp til gården! Legg også
merke til den lille bygningen på utsiden av Strømsveien
rett nedenfor gården. Her ligger en av de mange «buene»
på Høybråten (kioskene). I denne bua fant vi den alltid
hyggelige Kari Sandsengen som også hadde jobb i andre
kiosker i nabolaget.

Kjære leser: Med en god lupe kan du få mye mer ut
av dette flyfotoet fra 1947: God jakt!
Hilsen Rolf Edvard Torbo

10. Bakåsen synes godt på dette bildet. Rekken av
skanser, forsvarsverker som ble anlagt i begynnelsen
av 1700-tallet, lå som en sammenhengende rekke og
dannet et svært solid forsvar mot Karl 12. fremrykking
mot Kristiania i 1716. Bak denne åsen ser vi dalen
som strekker seg fra Ellingsrud mot Nuggerud med en
liten avstikker til høyre opp mot Smedbakken hvor vi
smågutta på 50-tallet hadde hoppbakke og hvor plankekjørerne fra Lillestrøm stoppet for en liten tår for tørsten
et par hundre år tidligere.

9. Her ligger den litt ukjente 4. Høybråtengården: Halvorsen-gården eller Nordre Høybråten gård. Bare hovedbygningen er bevart sterkt ombygd. Det hvite huset
nedenfor på hjørnet av Kringveien og Hesjeveien finner
vi en av mange jernbanemenn på Høybråten: Arne Kristiansen. I skogholtet på oversiden av Halvorsengården finner vi tre kjente nybyggerfamilier: Sundfør
på «Solheim», Hjelmerud på «Fagerheim N» og Brostad
på «Kringsjå». Legg merke til at det ikke er bygget noe
mellom Hjelmerud i krysset Nybyggerveien/Kringveien
og Høybråtenveien. Først borti Høybråtenveien/Bjørnheimveien finner vi en annen velkjent nybyggerfamilie:
Berger på «Høidal». Litt opp i Høybråtenveien, på høyde
med hovedgården, finner vi familien Bjørnstad på
«Fagerheim S».

(Foto: Widerøes Flyveselskap)

Flyfoto av Høybråten august 1947
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Hærverk i parken
Etter at det hadde vært utøvet hærverk på benkene i Høybråtenparken
to ganger i sommer, sendte velforeningens sekretær, Anne Jenner, en henvendelse til Stovner politistasjon:
«Da det dessverre har vært en del
hærverk i Høybråtenparken i den siste
tiden, har vi i Høybråten Velforening
et sterkt ønske om at politiet kjører
innom Høybråten og patruljerer nærområdet vårt nå i nærmeste framtid.
Flere av beboerne på Høybråten har
henvendt seg til oss og uttrykt uro.

Benker er blitt knust og en vannrenne
fra taket på scenen er bent ut og ødelagt. Ungdom har slått løs med balltre
på statuen av Anton Tschudi som ble
satt opp i Høybråtenparken i fjor sommer. I tillegg har det vært gjort generelt hærverk som flaskeknusing etc.
I tillegg til hærverk i parken er det
også blitt observert mistenkelige personer og merker på postkasser og
inngangsdører (ref. avissaker hvor
dette gjøres som et «forarbeid» før innbrudd).

Benkene i Høybråtenparken var et sørgelig syn etter vandalenes
herjinger.

Vi setter stor pris på om dere er synlige i vårt nærmiljø nå i løpet av sommeren. Trenger dere mer informasjon
er det bare å ta kontakt med undertegnede eller leder i Høybråten Velforening, Villy Kolstad.»
Politiet takket for henvendelsen og
lovet at ordenspatruljene som kjører i
Groruddalen, skulle prøve å få tid til å
kjøre innom Høybråten på kveldstid.
I august hadde Bydel Stovner satt
benkene i stand igjen – stor takk til
bydelen for det. Så får vi bare håpe at
vandalene kommer på bedre tanker,
og finner noe mer konstruktivt å fylle
tiden sin med. 
Red.

Gamle Nygaard på hjørnet Folkvangvn./Høybråtenvn.
I vår butikk finner du alt det du trenger til din daglige handel

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 m
andag
er
GLADM
ANDAG

÷5%

Åpent alle dager
hele året!

Vel-Nytt
1 2011
30
• VelNr.
-Nytt
Høsten Side
201530

7. og 8. november 2015
Av Per-Kristian Petersen
Leder kunstkomiteen
For 35. gang har Høybråten Lions
gleden av å arrangere kunstutstilling på Høybråten skole. På årets
kunstutstilling deltar over 90
utstillere. Det er en blanding av
kjente kunstnere som man vanligvis bare ser hos de kjente galleriene, men også «nye» kunstnere
som er i ferd med å skaffe seg et
navn. Vi har også flere kunstnere
fra lokalområdet.
Årets kunstner er Alvin Jensvold
som er født 3. mai 1954 i Kirkedalen i Målselv. Han vokste opp i
Bardu, men bor og arbeider i dag i
Gratangen, der han driver firmaet
Gulo Design. Galleri Jensvold ble

åpnet sommeren 2008. Galleriet
viser ca. 50 av Jensvolds arbeider. Jensvold har hatt over 30
separatutstillinger med sine bilder.
Hans arbeider er innkjøpt av blant
andre Norsk kulturråd, Statoil og
Forsvarsmuseet. Han bidro også
under OL på Lillehammer i 1994.
Alvin Jensvold har i tillegg til oppdrag med utsmykking av offentlige
bygninger også illustrert bøker,
laget multimediaproduksjoner og
plakatkunst.
Vi setter stor pris på at lokalbefolkning og tilreisende år etter år
kommer og besøker vår utstilling.
De som besøker oss opplever flott
kunst, treffer kjentfolk og bidrar til
å støtte opp om Lions hjelpearbeid.
Det er tre ting på en gang.

Håper vi sees på Høybråten skole
7. og 8. november.
Velkommen skal du være.

«Tre på grønn mark.» (Alvin Jensvold.)

En stor takk til Bydel Stovner, som har satt benkene i stand igjen.

Velkommen til Joker Høybråten!

Høybråten

Høybråten Lions
Kunstutstilling

ÅPENT:
Hverdager 08.00–21.00
Lørdag
09.00–21.00
Søndag
09.00–21.00
Høybråtenveien 51. Telefon: 22101122

HOS OSS ER DET
POST I BUTIKK

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.
Vi flytter inn i Holmsens lokaler i løpet av mai

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

LIONS HØYBRÅTEN
Kandidater til
Høybråten-prisen
Har du forslag til personer
eller foreninger
som har gjort seg fortjent
til Høybråten-prisen?
Forslag kan sendes på mail til
Glenn Mørk innen 1. november.
glennmork@online.no
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GALLERI HØYBRÅTEN

Tilbake til røttene
Kjersti Varang har flyttet
«hjem» til Høybråten. Her
forteller hun litt om hvordan det oppleves.
Jeg hadde kanskje verdens beste
barndom. Selvfølgelig har jeg familien min å takke for det, men
det hadde også mye å gjøre med å
vokse opp på Høybråten. Her var
det voksne som brydde seg om
deg – og sa ifra om vi tråkket over
streken. Vi hadde venner å leke
med, plass til å leke og en skole vi
var stolte av. Og rundt oss var det
blåbærskog som vi jaktet rundt i
så snart vi var gamle nok til det.
Vi var ut og inn hos venner, vi
lekte i gatene og i de fleste hagene fikk vi lov til å tumle rundt.
De fleste i klassen min bodde
sammen med både mor og far.
Husene var mindre og hagene var
større.
I år har jeg flyttet tilbake til barndomshjemmet. Det føles ubetinget
godt. Selv om jeg har bodd utenfor
Høybråten over halve livet er det
her røttene mine sitter godt i jorda. Før meg var det pappas røtter.
Før ham var det bestefar som kom
til Høybråten første gang som
ettåring. Oldefar Albert var nybygger og kjøpte tomt for over halve
årslønna si, bygde huset sitt selv
på den ene fridagen i uka. Han
la grunnlaget for slektas røtter
og binding til stedet. Jeg tror han
var en bra mann. Sterk var han i
hvert fall. I garasjen ligger det en
jernstang med ei diger jernkule på
hver side som smeden Albert må
ha smidd selv. Den kunne han
løfte over hodet! Over hekken ser

vi huset
Albert
bygde,
så godt
tatt vare
på, nå
av Arne
og Tone.
«Albert
hall» kaller vi det
og smiler
stolt.
Bestefar Kjersti Varang har flyttet
og pappa «hjem» til Høybråten.
fortalte
om sin oppvekst på Høybråten.
Da var det enda mer skog å leke
i, færre voksne som fulgte med
– og dertil flere rampestreker.
Det var lov å være uvøren gutt
den gangen uten at det fikk noen
skumle følger. Jeg har vært jevnlig
på Høybråten siden jeg flyttet ut,
men det er selvfølgelig annerledes
å bo her igjen. Mye er likt – og
mye er annerledes. Naboene er de
samme – og det liker jeg godt. Vi
føler oss ordentlig velkomne. Alle
spør om hvordan det er å flytte
tilbake – jeg svarer alltid: Det føles
helt riktig. Den vennlig atmosfæren er den samme. Nå har jeg blitt
den voksne som sier til barna at:
det der, du, det er ikke bra. Og
naboer hjelper hverandre, det er
klart. Sånn skal det være. En dominoeffekt der hjelpen går dit den
trengs uten regnskap i rett linje
tilbake.
Med meg kom også mannen min,
som ikke er vant til naboer og
som ikke snakker mye norsk. Han
føler seg også velkommen og trives godt. På postkontoret blir han

Albert med familien foran sitt selvbygde hus på Høybråten i
1913. I rekkefølge: moren Stina (77), kona Anna (38), Solveig
(8), Reidar (10), Albert (39) og Johan (3).
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hilst med fornavn – akkurat som
i den lille landsbyen han kom fra
en gang nord i England. Det er
ingen pub på Høybråten. Hadde
dette vært Nord-England ville det
vært en selvfølge. Men vi har velforeningen, skigruppa, o-gruppa,
Liastua, jazzklubben og mange
andre skjulte skatter uten et skilt
over døra.
Oslos befolkning har økt med over
160 000 siden jeg ble født. Det
synes også her. Noen nabolag er
nesten ikke til å kjenne igjen nå.
Husene er større, flere og hagene
er mindre. Blåbærskogen er også
lenger unna. Fortetningen skjer
over hele Oslo, og Høybråten skal
vel også ta sin del. Jeg er imidlertid veldig glad for at vi har klart å
beholde huset og hagen som den
var. Epletrærne som ble plantet pappas første leveår står der
ennå. Og vi høster – og høster.
Hver morgen går jeg rundt Høybråten skole på vei til toget,
medstrøm og motstrøm med skolebarna. En stor endring er at så
mange kjører barna til skolen.
Det er fullstendig kaos i veien
hver morgen og hver ettermiddag. Innkjørsler blir blokkert, det
blir stress og kjas. Nå er det fine
fortau i veien, kanskje barna kan
gå til skolen igjen? Skolepatruljen
loser i alle fall meg trygt over til
andre siden.
Fortauene åpner også opp for
retro-barneliv: barna leker i gatene! Jeg har skrittet rundt sykler,
dukker og andre leker. Senere på
kvelden hører vi ungdommene
som streifer rundt på jakt etter
de andre – akkurat som før. Det
føles godt å flytte inn i et levende
nabolag, mitt eget – vårt eget. Er
det noe spesielt med Høybråten?
Ja, jeg tror det. Det er mye hjertevarme og omtanke her.

Våronn i hagen med storesøster Tone og kompis Gisle.
Bergtun og bedehuset i bakgrunnen.

Stor aktivitet
Av Toril Kluge Hansen
Aktiviteten i galleriet er i full gang
igjen etter sommeren!
Medlemmene i atelierfellesskapet jobber med høstens utstilling som første
store mål, og deretter med årets julemarked. Vi ønsker velkommen til utstillingen som går av stabelen 15.–18.
oktober, og til Julemarked 27.–29.
november!
Foruten disse forberedelsene har vi
også åpent atelier for alle som har lyst
til å ta en tur innom:
Tirsdager kl. 18–21 og torsdager kl.
10–15 er det Drop-in-maling for alle
som har lyst til å male sammen med
oss. Det er ikke noe kurs-opplegg,
men om noen trenger tips og råd, så

HØYBRÅTEN MALEKLUBB

bidrar vi så godt vi kan. Ta med eget
maleutstyr. Det koster kr. 75,- for
Drop-in. Det er ingen påmelding til
Drop-in, men ta gjerne kontakt på
forhånd så du får beskjed i tilfelle det
er endringer i opplegget vårt.
Onsdager kl. 11–14 er det Strikkekafe.
Ta med eget strikketøy, eller bli med i
vårt Strikk for Livet prosjekt, hvor vi
strikker til prematurbarn i Tanzania.
Da har vi garn og oppskrifter. Det
er også mulig med Drop-in-maling i
Strikkekafeen. Det er gratis å være
med i Strikkekafeen, og mulig å kjøpe
kaffe og vaffel.
Vi arrangerer også Work-shops (dagskurs) utover høsten, kom gjerne med
ønsker om tema for Work-shop.
Og det er noen få ledige plasser på

høstens kurs. Disse annonseres på
vår Facebookside, på hjemmesiden
vår og med plakat utenfor galleriet.
Ta gjerne kontakt for mer informasjon
om kursene.
Når vi er i galleriet setter vi ut skiltet,
og det er hyggelig om du stikker innom for å se hva vi holder på med!
Ønsker du mer info kan du sende en
mail til post@gallerihoybraten.no og
følg oss ellers på Facebook: Galleri
Høybråten, og på vår nye hjemmeside
www.gallerihoybraten.no

Skagenmalerne
Av Toril Kluge Hansen
I år har Høybråten Maleklubb bl.a. jobbet
med Skagenmalerne som tema. Skagenmalerne var en skandinavisk kunstnerkoloni
som var virksom i Skagen, særlig på
1870- og 1880-tallet. Deres kunstneriske
produksjon kjennetegnes av realistiske
friluftsmalerier og intense lysskildringer med
rike valører.
Begrepet Skagenmalerne ble skapt etter at en
rekke kunstnere oppholdt seg i Skagen hver
sommer i flere år. Midtpunkt blant malerne var
P.S Krøyer, men også Anna og Michael Ancher,
Christian Krogh og Oscar Bjørck var sentrale
skikkelser i kunstnerkolonien.
I september i år besøkte en gjeng fra Høybråten
Maleklubb Skagen Museum og Anna og
Michael Anchers Hus i Skagen, for å studere
maleriene på nært hold. Vi maler nå våre egne
«Skagenmalerier», som vi vil vise i høstens
medlemsutstilling på Folkvang 10. og 11.
oktober.
Noen av disse maleriene blir også å se blant
de omkring 40 andre maleriene vi vil vise
på maleklubbens utstilling i Høybråten
Menighetshus i oktober. Tema for utstillingen
er «Mellommenneskelige relasjoner, håp og
lengsler». Maleklubben er invitert til å holde
denne utstillingen i forbindelse med allehelgensfeiringen. Utstillingen åpner med
Kunstkafé 21. oktober kl. 19.00
Det øverste bildet er fra Skagen Museum hvor
vår inspirerende guide Ulla fortalte med stor
innlevelse om Skagenmalernes liv og arbeider,
deres teknikker, fargebruk og komposisjon!
Nederst fra en av maleklubbens ukentlige
kreative møter.
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Jazz på Vardeheim med
swingende høstprogram!
Av Jan G. Haanæs
Bydelens eldste kulturtilbud avslutter
29 års sammenhengende virksomhet
med fire nye konsertarrangementer
frem til jul.
• 18. september spilte Jon Schwarz
Group herlig bop-jazz fra 1950- og
60-årene.
• 30. oktober er det Kjell Eriksen
septett og vokalgruppen Jazzådu.
Dette blir Kjells jubileumskonsert i
anledning av at han rundet 80 år i
september!
• 20. november kommer bandet
Sopranos med vokalisten Tine
Skolmen. Repertoaret består av de
beste melodiene fra swingjazzens
gullalder.
• 18. desember tilbys det tradisjonell
julemat før gruppen Green Peppers
serverer fengende latinojazz, tidvis
med sterkt julepreg i fremføringene.
Dette er kvelden for alle som elsker
Herb Alpert og Titjuana Brass.
Roar Hartung i Sopranos og Kjell
Eriksen var sammen med avdøde Eilif
Holen, stifterne av Jazz på Vardeheim
i mars 1986. Kjærligheten til jazz og til

Høybråten hos Kjell og Roar er unik!
Det er derfor ikke vanskelig å forstå at
det ofte er fullt på Vardeheim når de
kommer med sine grupper.
Jazz på Vardeheim har klart å bygge
opp et godt renommé og anses i dag
som et av Oslos beste spillesteder
for jazzmusikere. Vårt meget

jazzintereserte publikum kommer for
å lytte, dette får musikerne til å yte
sitt aller beste hver eneste gang!
I tillegg til jazz, ofte fremført av de
beste utøvere på sine instrumenter,
kan vi tilby smørbrød, vin, øl,
mineralvann og kaffe. Vi åpner
vanligvis dørene og serveringen

klokken 20.00. Kveldens band starter
konserten klokken 21.00 og holder det
gående i drøye to timer. Noen grupper
holder det gående med fengende jazz
til nærmere midnatt. Klubbkveldene
er åpne for alle, men medlemmene
betaler kun kr. 50,- i inngangspenger.
Andre kr. 150,-.
En jazzklubb i et lite lokalmiljø er
imidlertid ingen gullgruve og vi er
helt avhengige av godt fremmøte på
alle vår arrangementer. Styret og alle
hjelpere som er engasjert i klubbens
virksomhet jobber gratis. Inntektene
fra billettsalg og kontingent går i
sin helhet med til å gjennomføre
jazzkonsertene.
Jazz på Vardeheim samarbeider med
kulturetaten i Bydel Stovner som
arrangører av en søndagsmatine
på Rommen Scene. Alle matineene
som hittil er gjennomført har vært
suksess! Høstens matine finner sted
8. november og vil være en hyllest
til den amerikanske gruppen The
Mills Brothers. Billettprisen er kr.
150,-, men alle medlemmer av Jazz
på Vardeheim får 66% rabatt på
billettprisen!

Tekst og foto: Siri H. Dahl
En av de hyggeligste tradisjonene
skolekorpset har, er konfirmasjonsspilling. Konfirmasjonsspilling betyr at
korpset dresser seg opp i full uniform
og reiser dit selskapet holdes. Der
spiller vi noen av konfirmantens favorittmarsjer, overrekker blomster og
masse klemmer.
De yngste musikantene klarer kanskje
ikke helt å se poenget med dette, men
vi vet at konfirmantene setter stor pris
på å bli spilt for. Det viser seg også

ved at de eldste musikantene prioriterer høyt å være med på disse oppdragene etter at de selv er konfirmert.
Faktisk så høyt at de som slutter fordi
de er blitt «for gamle», gjerne er med
på høstens spillinger dersom det er
praktisk mulig.
I år har vi spilt for Kjell, Ida, Marit,
Elise, Christine, Jørgen og Ingrid.
Neste år har vi ingen konfirmanter,
men året etter der skal vi igjen spille
for en fin gjeng musikanter. NB! Vi tar
ikke oppdrag, dette er helt eksklusivt
for korpsets konfirmanter.

HØYBRÅTEN
SANGFORENING
Christiania Jazzband.

En høst
med mange
konserter
Høybråten Sangforening startet opp
øvelsene etter sommerferien mandag
17. august. Dirigenten har, sammen
med styret, valgt ut et repertoar med
alt fra Sinatra-låter til Ave Maria av
Bruckner. Dirigenten har også laget
en detaljert plan for alle øvelsene.
Planen peker frem mot en rekke konserter og sangopptredener i november
og desember: Grorud kirke 08.11,
Møbelhandlerforeningen 18.11, konsert med Høybråten Damekor 25.11,
konsert med Ruseløkka Janitsjar
13.12, og sang i Høybråten kirke på
julaften 24.12. Et nytt medlem meldte
seg allerede 24.8., men vi er stadig
åpne for flere sangere. Det er bare å
møte opp på Vardeheim mandag kl.
19.00. Før de vanlige øvelsene, fra kl.
17.30, har vi nå begynt å øve inn drikkeviser til glede og hygge ved festlige
anledninger. Årsfesten blir også på
Vardeheim i år, lørdag 24. oktober.
Koret feirer med den sin 93-årsdag.
Vårsesongen ble avsluttet med kortur
for kormedlemmer med ektefeller og
partnere til den idylliske byen Rovinj
på Istrahalvøya nord i Kroatia. Turen
ble kombinert med et par konserter,
sosialt samvær og fine utflukter rundt
omkring, både med buss og båt. Bildet viser koret under en konsert i fint
sommervær på torget i Rovinj.
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Konfirmasjonsspilling
med Høybråten
skoles musikkorps

Høybråten skoles musikkorps på konfirmasjonsspilling 6.9.2015.
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Pilegrimsvandring
Av Frøydis Cederkvist Stenerud
Det var en varm og fin dag utenfor
Liastua torsdag 15. mai. Mange var
møtt fram til utegudstjenesten med
Elisabet Kjetilstad.
Vi hadde en flott tur inn til Liastua
i det deilige været. Våren var snart
over, og forsommeren hvisket oss i
øret gjennom rislingen i bekken og
den varme vinden som suste gjennom
trærne. Hvitveis og bekkeblom sloss

om plassen innover i marka. Det lyste
i hvitt og gult mellom alle grønnfargene. Mange hadde benket seg foran
hytta da vi kom, og noen turvandrere
slo seg også ned. Alteret var et bord
med et fint trekors på.
Vinden rusket litt i både prestekappe
og kors, men det la ingen demper på
gudstjenesten. Ca.120 mennesker
lyttet til Elisabet mens de koste seg
med kaffe og vafler i sola. HSIL sto for
serveringen. Presten vår er kreativ og

To av dagens hovedpersoner, Elisabet Kjetilstad og Jan Arne Tangerud.

engasjert, og hvite ballonger var med
i dagens tekst. En fór til himmels på
Kristi Himmelfartsdag.
Det passet godt å begynne med salmen «Vi er et folk på vandring», for
etter gudstjenesten skulle det være
pilegrimsvandring for dem som hadde
tid og lyst. Elisabet fanget alle med sin
fortellerevne fra Apostlenes gjerninger
om da Jesus fór opp til himmelen.
Organist og orgel var på plass, og sangene tonet inn over skogen.
Før vandringen spanderte Groruddalen Historielag pilegrimssuppe, skikkelig fiskesuppe, så man skulle ha
noe å gå på.
Jan Arne Tangerud skulle være vår

Det var veldig bra oppmøte på Liastua denne fine vårdagen.

guide, og han
var korrekt
kledd med
både pilegrimshatt og
vandrerstav.
Vi ble sytten
i følget, og vi
gledet oss til
å høre historien langs pilegrimsleden opp til Gjelleråsen.
Vi stoppet ved skiltet med merket for
«Pilegrimsleden» rett nedenfor Liastua.
Pilegrimsmerket består av en valknute
som er symbol for severdighet, og et
kors med tre utbøyde spisser i korsendene. Korset omtales som Olavskorset. Det er bare steder dokumentert
som «pilegrimsleden til Trondheim»
som får bruke symbolet. Det var en
tradisjon i middelalderen å dra til
Olav den helliges skrin i Nidaros domkirke. Også det legende vannet fra
Olavskilden var det mange som ville
ha.
Jan Arne tok oss med tilbake i historien. Han fortalte at denne delen
av Oldtidsveien går forbi Smedstua
og Øvre Fossum gård til dit vi sto, og
videre den leden vi skulle følge opp til
Gjelleråsen. I fem år har en gruppe
fra Groruddalen Historielag holdt på
for å få igjennom merkingen av denne
strekningen.
Vi passerte bekken som er grense

mellom Oslo og Skedsmo. Det var
ganske bratt og steinete der vi beveget
oss oppover. En slik folkevei hadde
også i gammel tid bestemmelser om
veibredde og vedlikehold.
Denne skulle være åtte alen bred,
altså ca. fem meter. Bøndene, dvs.
grunneierne, hadde ansvaret for
veiene.
Rett før Kongedalen passerte vi «Kjøkkengropa». Det sies at Guri Gropa
bodde der, men det er ikke dokumentert. Litt lenger syd ligger «Stuegropa»
med tydelige rester etter grunnmur og
steingjerde. Her bodde Pål med tilnavnet «Gleden» som han fikk, fordi han
alltid var så glad.
Opp den bratte Kongedalen smalner
veien, trolig var det nok at lysåpningen var fem meter bred.
Biskopen brukte avstandsbetegnelsen pileskudd når han reiste på Den
Trondhjemske Kongevei. Det var ca.
250 meter. De skrev at de reiste så og
så mange pileskudd om dagen.
Det lå stadig røvere i Gjelleråsmarka,
så når de farende skulle gjennom
skogsområder, ventet de ofte til de ble
flere i følge. Røverkollen ligger på den
andre siden av dalen, og dette sier jo
hva den har fått navnet sitt fra.
På vår vandring videre passerte vi
både gravrøyser og husmannsplasser.
På 1700-tallet var det stor trafikk på
denne veien. Det var store problemer
å møte andre reisende i motsatt ret-

ning. Derfor hang det ei bjelle oppe
i den skarpe svingen. Det ble ringt i
bjella så folk som var på vei oppover
skjønte de kunne vente møtende. Da
ventet de på et passende sted. Kanskje Norges første veistrekning med
enveiskjøring. Her var jo folk med hest
og vogn og ridende, ikke bare gående.
Det står skrevet at dette veistykket
var «et av de slemmeste steder at fare»
på Den Trondhjemske Kongevei. Veien
ble derfor lagt om og sto ferdig i 1770.
På Gjelleråsens høyeste punkt, 324
moh, er det risset inn i berget: MØTESTED MILORG 1313/1 1942–1945.
Milorgjegerne brukte Varden som
sin samlingsplass etter krigen, fordi
varder alltid har hatt med forsvar av
landet å gjøre. Gutta på skauen holdt
til i to hytter der oppe. De gjorde en
stor innsats under krigen. Vi så også
skansene, et uvurderlig forsvarsanlegg. Mye ble brent og plyndret da
Karl XII fra Christiania angrep skansene på Gjelleråsen i april 1716.
På hjemveien valgte Jan Arne den
bratteste og eldste delen av leden et
stykke. Herfra var utsikten ut over
Oslofjorden helt fantastisk.
Det var en flott vandring Jan Arne tok
oss med på. Vi takker så mye.
Det ble god trim for hjerne og kropp.
Ser fram til ny tur.
Memorert fra turen og supplert med
Jan Arnes artikkel om Oldtidsveien i
årboka fra 1996.

DIN LOKALE LEVERANDØR AV HELSE- OG
SYKEPLEIEARTIKLER GJENNOM 20 ÅR!
Personalet ved Lørenskog Bandasje har
helsefaglig bakgrunn med bl.a. egne
sykepleiere.
Alle ansatte i Lørenskog Bandasje oppdateres
kontinuerlig gjennom ulike fagkurs.
Hos oss vil du finne helseartikler for alle
vanlige sykdommer, skader, velvære og
komfort.
Vi driver omfattende informasjon, opplæring
og personlig oppfølging av den enkelte bruker.
Vi har taushetsplikt og vil behandle alle
opplysninger konfidensielt.

Trygg og profesjonell hjelp:

VI EKSPEDERER DIN BLÅRESEPT
ELEKTRONISK OG PÅ PAPIR.
Vår butikk er i Skårersletta 18,
vis-à-vis Metro senter på Lørenskog.

67 91 96 72 • firmapost@loban.no • www.loban.no • facebook.com/lorenskogbandasje
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Politiet
oppfordrer
Høybråten Velforening har
mottatt en henvendelse fra
politiet på Stovner som vi
har valgt å gjengi i Vel-Nytt.
Politiet på Stovner satser på en større
samhandling med sine medborgere. I
den forbindelse tar vi blant annet kontakt med styreledere i ulike borettslag
og boligsameier i vår politikrets.
Vi ønsker å informere om en e-postadresse som vi ønsker at våre medborgere skal benytte til innsending av
tips/informasjon.
stovner.tips@politiet.no
Denne e-postadressen håndteres daglig av medarbeidere på Stovner politistasjons avsnitt for etterretning og
analyse. Disse medarbeiderne har høy

Vi fører garn fra

kompetanse på behandling av sensitiv
informasjon.
Vi ønsker at tipsere tar direkte kontakt med oss på overnevnte e-postadresse. Vi ønsker en lav terskel for å
kontakte oss med tips om følgende:
• Mistanke om familievold – herunder
vold mot barn.
• Mistanke om narkotikakriminalitet.
• Mistanke om personer som tilhører
eller sympatiserer med voldelige, ekstreme grupper.
• Mistanke om personer som bedriver
vinningskriminalitet.
• Mistanke om leiligheter/personer
som kan knyttes til menneskehandel/
prostitusjon.
• Mistanke om barn og ungdom som
begår kriminalitet.
Vi ønsker at informasjonen skrives
med utgangspunkt i følgende:
1. Tipset – skriv så detaljert som mulig om forholdet – hvem, hva, hvor,
når, hvordan.
2. Ditt fulle navn, e-postadresse og/
eller telefonnummer, eller

Spennende periode
for Høybråten og
Stovner Idrettslag!
Av Mona Kristiansen
Leder i HSIL
Som nyvalgt leder av HSIL er jeg både
glad, stolt, ydmyk og litt skremt! Glad
fordi jeg ikke kan tenke meg noe flottere enn barn, unge og voksne som
opplever glede og mestring gjennom
idretten. Stolt fordi dette er en av
Oslos aller største klubber som fortsatt nesten utelukkende drives med
frivillighet. Ydmyk på grunn av klubbens sterke tradisjoner og den viktige
plassen den har i lokalmiljøet. Skremt
fordi dette vervet, tross alt, innebærer
et stort ansvar!
Klubbens verdier er: «Samhold, Engasjement, Likeverd og Mestring».
Disse verdiene skal prege alt vi gjør!
HSIL er en breddeklubb med nesten
2000 medlemmer fordelt på 13 grupper. Vår virksomhetsidé sier at «HSIL
skal skape sunn aktivitet og idrettsglede for barn, unge og voksne i alle
aldre. Vi skal være en trygg sosial
arena for alle som deltar i våre aktiviteter og alle skal kunne delta etter
sine forutsetninger og mål, i tråd med
klubbens grunnverdier.»
Dette forplikter!
Det er lenge siden det har skjedd så
mye spennende rundt klubben! Etter
at turngruppa mistet sine treningslokaler på Idrettshøyskolen har det blitt
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jobbet iherdig
med å finne
alternative
treningsfasiliteter. Dette har
gitt resultater!
Idrettens hus
Nordbyen, er
i ferd med å
realiseres i det
tidligere hovedkontoret og
lagerbygningen
til Jordan på
Rommen. Byg- Mona Kristiansen,
leder i HSIL.
get er på 15.000
kvm, og drømmen er å fylle så mye
som mulig av dette med idrett! Turn
er allerede inne, og det er planlagt å
få inn blant annet håndball, dans,
friidrett, kampsport og klatring, i tillegg til sosiale områder. Vi ønsker at
dette skal bli mer enn et treningsanlegg for HSIL! Vi ønsker å samarbeide
med klubbene rundt og etablere et
flott møtested for unge i Groruddalen,
både for dem som driver idrett og dem
som kun er opptatt av det sosiale!
Dette trenger dalen vår! Nå har vi
gjort vårt, nå er det opp til politikerne
og Oslo kommune om vi får realisert
drømmen vår. Det har nettopp vært
valg, og vi kommer til å følge nøye
med de nyvalgte politikerne!

•
• •
ViBroderiartikler
fører
garn
fra
- Syartikler - Knapper
Dale

3. Skriv at du ønsker å være anonym
All informasjon som sendes til vår
e-postadresse behandles i tråd med
gjeldende lovverk. Et tips ansees ikke
som en anmeldelse.
Alle tips vil bli mottatt og vurdert. Tipseren vil som utgangspunkt få en tilbakemelding om at informasjonen er
mottatt. Ut i fra våre vurderinger kan
tips medføre tiltak i deres borettslag.
Vi ber om at styreleder, eller person
med tilsvarende rolle/ansvar, informerer sine beboere om hele innholdet i
dette informasjonsskrivet. Skrivet kan
videresendes elektronisk eller kopieres
opp og leveres ut til beboere.
Akutte hendelser meldes direkte til
politiet på telefonnummer 112 (nød) /
02800 (servicetelefon). Begått kriminalitet anmeldes på vanlig måte via
lokal politistasjon.
Ta gjerne kontakt på overnevnte epostadresse dersom noe er uklart.
Vi ser frem til samarbeidet!
Med vennlig hilsen
Stovner Politistasjon

Klubben står overfor flere store prosjekter. Vi har nettopp lansert nye
hjemmesider, som vi har jobbet lenge
med. Jeg vil anbefale alle å gå inn på
www.hsil.no og ta en nærmere kikk
på hva vi driver med! Utover høsten
skal vi også få på plass nytt elektronisk medlemsregister. I tillegg fortsetter vi opprustningen av klubbhuset
vårt.
Denne høsten har vi satt i gang et
pilotprosjekt med idrettsskole for 1.
trinn på Høybråten skole. Tilbudet ble
godt mottatt, og de 40 plassene som
opprinnelig var satt, ble fylt i løpet av
fem minutter. Vi så oss nødt til å utvide tilbudet, og denne uken kunne vi
ønske 50 førsteklassinger velkommen
til friidrettstrening på Stovnerbanen.
Idrettskolen går over et år med trening to timer hver torsdag. Barna skal
igjennom både friidrett, håndball,
alpint, langrenn, turn, triatlon og fotball. Vi håper med dette at de vil få
en allsidig og god tilnærming til den
organiserte idretten, og at barna etter dette året vil kunne finne en idrett
som passer dem. Samtidig får vi vist
litt av mangfoldet som er i klubben på
anleggssiden, og i forhold til forskjellige idrettsgrener.
Neste år fyller HSIL 100 år og det skal
markeres. Vi har en egen komité som
jobber med jubileet. Det går rykter om
både feiring i rådhuset, jubileumsbok,
aktivitetsdag, jubileumsstafett, fest og
moro! Likevel ønsker vi oss aller mest
en ny idrettshall i 100-årsgave!
Til slutt vil jeg benytte muligheten til
å takke alle de frivillige, og alle ildsjelene i klubben! Uten dere hadde vi
ikke kunnet drive som vi gjør! Tusen
takk for alt dere gjør for barna og de
unge i lokalsamfunnet vårt!

Lyskrysset Strømsveien/Vittenbergveien,
gamle hovedveien fra Lørenskog til Strømmen

Solheim Senter
Skårersletta 10 v/Kiwi, tlf. 67 90 09 65

Comfort Lørenskog - Kristiansen & Støkket AS
Strømsveien 229 • 1472 Fjellhamar • T. 67 91 10 10
post@clks.no • www.clks.no
Mandag
Fredag

7-23

Lørdag

P.T. Drops

Dale • Sandnes
• P.T.- •Quiltestoffer
Drops
- Glidelåser
- Smykker/perler
Broderiartikler
Syartikler
Knapper
- Hobbyartikler fra Panduro
Glidelåser - Quiltestoffer

Vi har flyttet og åpnet ny butikk

Velkommen til

Sandnes

Åpent mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10–17.
Torsdag kl. 10–19 • Lørdag kl. 10–15

9-21

MINIPRIS
PÅ HØYBRÅTEN

Kjøp kjapt - trygt og billig
Høybråtenvn. 79, 1088 Oslo
Tlf. 22 21 18 63

Tannlege MNTF

KARL KRISTIAN ANDERSEN

Folkvangveien 19
Tlf. 22 21 10 10

Byggevarer • Trelast • Dører • Vinduer
• Kjøkken • Bad • Garderobe • Gulv
• Verktøy
• Maling
• Ovner
• Tapet
• Peiser
• Jernvarer
MAXBO KARIHAUGEN
Per Krohgs vei 2, 1065 Oslo • Tlf. 23 18 25 00 • Fax. 23 18 25 05
Åpent hverdager 07-20 • Lørdag 09-15

Takk til våre annonsører
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

Vi takker både nye annonsører
og dere som har brukt vårt blad til
profilering gjennom mange år.
Vi håper annonsen gir mer salg,
og vi takker for støtten.
Høybråten Velforening
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Østre Aker
Husflidslag
høsten 2015
Ved Hilde Botnen
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 feltet – selv
om du selv ikke produserer noe – vil
du finne temakvelder, foredrag etc.
som du sikkert vil ha glede av. Nå er
strikking in som aldri før. Barn, unge
og voksne ønsker å lære teknikkene.
Østre Aker Husflidslag holder til på
Låven, Øvre Fossum gård på Stovner.
De lokale husflidslagene er opptatt av
å bringe kunnskap videre både rent
praktisk og teoretisk. Mange håndverksteknikker er i ferd med å bli
glemt.
I våres arrangerte laget flere strikkekurs både på Lindeberg og på Stovner
under mottoet «Strikking er gøy». Det
var så populært at vi følger opp med
kurs både for barn og voksne til høsten, både på Lindeberg og på Stovner.
(Er du interessert, ta kontakt med
Kari 95760176 eller Hilde 40850289).
Strikkeparty - høstens storsatsning i
samarbeid med Fretex og bydel Alna.
Søndag 18. oktober fra kl. 12.00 til
16.00 på Lindeberg skole. Da kommer
selveste Arne & Carlos! Vi forbinder
denne strikkeglade duoen bl.a. med
strikkede julekuler. De har et oppkomme av ideer og har mer enn noen
løftet fram gleden og interessen for
strikking.
I tillegg blir det workshops, catwalk,
stands, utstilling og mye mer.
Østre Aker Husflidslag har et spennende tilbud året rundt.
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 2015:
25.08. Besøk av husflidskonsulenten
29.09. Isandi – afrikansk kunsthåndverk v/ Kjersti Holtar
27.10. Strikkekveld v/Wiola Ødegård
24.11. Meksikansk fletting v/Vigdis
Månsson
Kurs
Vevkurs starter 24.08.
Strikkedesign v/Linda Marveng 26. og
27. september.
Origami v/Maya Fog 30. og 31. oktober.
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.
Kontaktperson: Ragnhild Kristiansen
22255877.
Toveklubben
Enkelte torsdager i måneden møtes
«toverne» opp til felles inspirasjon.
Kontaktperson: Kari Jarrett
95760176.
Høstmarked: 6.–8. 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

Skolehagen takker for støtte!
Som jeg har skrevet før, er det Høybråten Lions som driver skolehagen
økonomisk. Vi har fått penger i
mange år til drift og utstyr. Vi er
jo helt avhengig av velvilje fra foreninger. Vi får et bidrag fra skolen
hver vår, men dette dekker ikke
på langt nær det vi trenger. I våres
søkte vi også Losje Haakon om
pengestøtte, da vi hadde behov for
en ny gressklipper. Vi vil gjerne
takke for all støtte fra Lions og
pengegave fra Losje Haakon, ny
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gressklipper ble bestilt. Det var til
stor hjelp. Takk også til dem som
trår til med hjelp i form av å slå
gress, vanning, luking osv. i løpet av
sesongen. Avlingen er fantastisk i
år. I skrivende stund 23. september
har vi høstet over 500 kg. grønnsaker. Enda er det høsting med flere
barn etter høstferien.
Takk for velvilje ved kjøp av klipperen hos Skogsredskaper A/S.
Hilsen oss i skolehagen. F C S

Hagespalten

Av bybonde Audrey Maria Larsen

Høst i kjøkkenhagen

Nå er tiden inne for å sette hvitløk
som du kan høste allerede i begynnelsen av juli neste år. Men hvitløken må settes før frosten kommer.
Du må velge en solrik plass å dyrke
på, og hvitløk trives best på lett,
porøs jord, så hvis du legger på 10
l med kompost fra hagen eller økologisk kumøkkompost, så har du
lagt et godt grunnlag for å få store
og velsmakende hvitløk. Bruk store
hvitløk og del den forsiktig opp i
fedd, og sett den med spissen opp
ca. fem cm ned i jorden med 10 cm
mellom hvert fedd. Vann med små
mengder hvis jorda er tørr fram til
frosten kommer, men det er neppe
nødvendig i år. Når juli kommer blir
den øverste delen av hvitløksgresset gult, og det er på tide å høste
markens grøde. Tørk av jorda med
en myk fille, og heng hvitløken opp i
bunter på 10 på et luftig og tørt sted
i tre–fire uker til skallet og gresset er
tørt. Vi henger vår hvitløk til tørk i
garasjen. Økologisk setteløk kan du
kjøpe på Solhatt.no Har du tenkt på
at når du høster, så tar du næring
ut av jorda, og at denne næringen
nå er i grønnsakene som du skal
spise? Det blir da mangel på næringsstoffer i jordsmonnet, og derfor
må vi tilbakeføre disse til moder
jord. At jorden blir liggende bar etter
at vi har høstet, strider egentlig mot
det som skjer i naturen. I naturen
er jorden alltid dekket av vegetasjon,
for når plantene visner, dekker de
til bakken og sørger for at det kontinuerlig blir tilført planterester som
våre gode venner soppen, mikroorganismene og meitemarken bryter
ned til humus og næringsstoffer til
ny plantevekst, naturen er således
selvgjødslende.
I vår hage bruker vi ca. fem cm med
gressklipp til å dekke bedene med
så snart de første grønnsaksspirene
har kommet opp om våren, og det
fortsetter vi med gjennom hele sommeren. Gressklipp er en fantastisk
god gjødselskilde, og det er spesielt
rikt på nitrogen, som er det viktigste
næringsstoffet for plantevekst. Så
kjære hagedyrkere, ikke kast gressklipp i søpla, legg det rundt plantene
som gjødsel og ugresshemmer. Hvis
du dekker bedene med gressklipp
vil det gi fire gode effekter. For det
første trenger du ikke å vanne så
ofte, du vil bruke mye mindre gjødsel, grønnsakene vil trives bedre og
gi større vekst, du vil så å si slippe å
luke, dette må dere bare prøve. Har
du lite gress i hagen, så spør naboen
om å få deres, men forhør deg først
om de bruker Roundup eller andre
sprøytemidler, det må vi unngå å få i
maten vår.

Kurs i
økologisk hagebruk
I vårutgaven av Vel-Nytt var det en artikkel
av Audrey Larsen om økologisk hagebruk.
Hun spurte her om noen var interessert
i kurs om dette. Den første tiden var det
stille. Jeg hadde meldt på meg og mannen
min, Gunnar. Men så løsnet det, og snart
var kurset fylt opp. Den 27. mai ankom
12 nysgjerrige hageinteresserte til Høybrå-

tenveien 50 A hvor Audrey tok imot oss.
Inne i det gamle, flotte huset var det en
munter gjeng som tok plass rundt bordet.
Første delen av kurset var teori, og Audrey
fortalte og viste på «tavlen» med ord og
tegninger. Vi fikk innføring i hvilke planter
som passet sammen og hvem som ikke
likte hverandre. Hennes hjerte banker for

HØYBRÅTEN PENSJONISTFORENING

På tur til «Alaska»
Av Grete Andberg
Høybråten pensjonistforening har 145
medlemmer og holder sitt månedlige
møte på Folkvang hver 4. onsdag i
måneden. Vi har mange engasjerte
medlemmer som stiller opp. Derfor

er det alltid hyggelige møter med god
servering. Det er gjerne et aktuelt
tema, allsang, åresalg, historie og fin
musikk.
I juni hadde vi en flott tur i fint vær
til «Alaska» i Bohuslän. Fra Strømstad
gikk turen med båt ut i skjærgården

naturlig gjødsel som biologisk hønsegjødsel og brennesle bl.a.
Kunstgjødsel er et fy-ord i denne sammenheng. Alle lyttet med åpne ører, og flere
spørsmål ble stilt underveis. Vi fikk kunnskap om frø og såing, nitrogen og samplanting, snileråd og masse andre tips.
I pausen fikk vi servert en spennende
salat med innslag av skvallerkål, løvetann
og fiken. Den var dynket med olivenolje
og Mango-balsamico, og selv skeptikerne
blant oss syntes den smakte fortreffelig.
Etterpå ble det tid for en runde i hage
og drivhus. Her vokste purre og løk,
månedsjordbær og salat m.m., og vakre
blomster. Selv om det var tidlig på
sommeren, var mange av plantene store
og kraftige. I alle fall i forhold til dem vi
andre hadde hjemme i våre hager. Men om
vi syntes plantene var store, så sa Audrey
de var veldig seine i år p.g.a. den kjølige
våren. Vi ble presentert for mark-kafé og
insekthotell, så alt skulle ligge vel til rette.
Men lærerike og morsomme kvelder
tar også slutt. Nå gjaldt det å fordøye
og bearbeide alt en hadde sett og hørt.
Og det prøver vi fortsatt på. Takk for et
fint kurs. Jeg vil også nevne at mye av
kurspengene Audrey mottok, har hun
brukt til forskjellig vi trengte i skolehagen.
Tusen takk for det. Der vil vi fremover
benytte oss av vår nye lærdom. Det skal
bli spennende for små og store.

Frøydis C. S.

før vi gikk i land på «Alaska» som ligger på Nord-Langø. Her hadde Hilma
Svedal bygget opp et spesielt sted etter å ha vært både gullgraver og kokke
i Alaska. Som 64-åring begynte hun
med sitt kjempeprosjekt som hun kalte «Alaska». Alene murte hun opp
broer og vannbasseng med stier i mellom. Hun anla en mengde blomsterbed og laget over 100 blomsterurner.
På 50-tallet med ca. 50 tusen besøkende var Alaska et yndet utfluktssted som sydet av liv og moro.
Dessverre var mye av dette borte nå,
men det som var igjen ble godt tatt
vare på av et hyggelig par som var vårt
vertskap. De fortalte om stedet før vi
gikk en tur rundt og så det som var
igjen av anlegget. Etterpå serverte de
en deilig lunsj med svensk røkt laks
og potet-/grønnsaksalat etterfulgt av
kaffe før vi gikk i land igjen i Strømstad. Etter litt shopping i Strømstad
dro vi tilbake til Høybråten.
I september reiser 20 medlemmer med
buss til Kitzbül i Østerrike. I oktober arrangeres shoppingtur med båt
Sandefjord–Strømstad og i november
en to-dages juletur til Morgedal. Som
vanlig blir det julebord i desember.
Høybråten Pensjonistforening blir 60
år i april 2016, og en skikkelig feiring
er under planlegging.
Vi ønsker alle gamle og nye medlemmer hjertelig velkommen til et hyggelig
fellesskap.
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HØYBRÅTEN JEGER- OG FISKERFORENING

Treff nye og gamle
venner på Høybråtens
egen skytebane

Hver fredag møtes Høybråtens jegere og trener på å
skyte lerduer på Høybråtens
egen skytebane. Heldigvis
for støynivået for den øvrige
befolkningen på Høybråten,
så er Høybråtens egen
haglebane ikke lokalisert
midt i villa-strøket vårt, men
ligger på Losby.
Tekst og foto: Carl Fredrik Bø
De fleste gleder seg mest til sommeren, men for jegerne er det høsten
som gjelder! I samspill med naturen,
med skjerpede sanser, er dette tiden
av året jegerne er i sitt ess. Hver høst
drar mange av Høybråtens menn og
kvinner på jakt i skog og mark, med
håp om å bringe hjem de mest naturlige råvarer til en eller flere festmiddager, men ikke alle kommer hjem med
noe resultat.

stadig økende oppmøte på skytetreningene hver fredag, men det er fortsatt god plass og svært liten ventetid,
sier Asbjørn Ihle, leder for skyteutvalget i Høybråten Jeger- og Fiskerforening.
Realistisk skytetrening
Det skytes kun jegertrap på banen.
I tillegg har foreningen en ekstra utskyter, som gjør det mulig å skyte
doubler.
– Doble utskytninger gir veldig realistiske jaktskytingssituasjoner, forteller
Asbjørn entusiastisk.
60 år med hagleskyting
Historien til Høybråtens egen haglebane, går mer enn 60 år tilbake i tid.
Rett etter andre verdenskrig ble skytebanene på Losby utviklet. Aktive jegere og skyttere i Høybråten Jeger- og
Fiskerforening, deltok aktivt i arbeidet

på 200 meters-banen til Lørenskog
skytterlag. Som kompensasjon for arbeidet, fikk foreningen bygge en egen
lerduebane ved standplassen som
foreningen fikk disponere to dager i
uken.
Lav terskel
– De siste årene har vi kun brukt banen en gang i uken. Foreningen skyter fast hver fredag kl 1800, fra påske
til oktober, sier Kenneth Ivarsson,
nestleder i skyteutvalget,.
– Alle får skyte, men medlemmer av
foreningen skyter til en lavere pris. I
tillegg til vanlig skyting, har vi egne
skytedager for kvinner, samt at vi har
opplæringsskyting i forbindelse med
jegerprøven. Det er god stemning, lite
stress og mange som kan bidra dersom det er noen som føler at de er litt
rustne, understreker Kenneth, som
nylig ble ferdig utdannet som skyteinstruktør for hagleskyting.
Både Asbjørn og Kenneth ser gjerne at
banen blir enda mer brukt.
– Vi ønsker både nye og gamle jegere
velkommen til haglebanen vår, sier de.
Faktaboks:
Besøk vår nye hjemmeside:
http://www.njff.no/oslo/hoybraten
Følg oss på Facebook:
https://www.facebook.com/hoybratenjff

TRENINGSTIDER 2015 - 2016

HAUGEN SKOLE okt - april INNETRENING
v/ trener Bjørn og Svein
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 Svein
MANDAGER kl. 17.30 – 19.30 ca. 7 – 14 år
kl. 17.30 – 20.00 15 år og eldre
ONSDAGER kl. 17.30 – 19.30 7 – 14 år
kl. 17.30 – 20.00 15 år og eldre
For konkurranse-utøvere gis det tilbud om flere treningsdager,
både innen- og utendørs
Treningsavgift pr. år kr. 1000,- (7 – 10 år) og kr. 1500,- for 11 år og eldre
betales til HSIL Friidrett konto nr. 1644.27.29119
Klubbkontingent kr. 225,- 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
Se også vår hjemmeside: www.hsilfriidrett.com
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En maidag ventet vi spent på besøk i
skolehagen. Vi hadde fått beskjed av
AKS-leder Erik Grindbakken om at en
student ville skrive masteroppgave om
skolehagene i Oslo. Hun ville komme
en tur til oss. Dette var spennende.
Student Annikken skulle følge oss en
skolehagedag for å se hva vi holder
på med når barna er der. Hun var
ei trivelig jente som fulgte med over
alt. Vi ble spurt om drift før og nå,
hva vi satset på og hvordan vi la opp
sesongen og året. Noterte hva vi dyrket, hvordan vi stelte plantene under
vekst, bl.a. tomatene, vanning og
gjødsling. Det var litt morsomt at vi
akkurat i år har begynt med en del
økologisk dyrking ved hjelp av Audrey
Larsen som holder på med det i hagen
sin. Annikken lurte på hvordan vi
klarte dette gjennom sommeren. Vi
fortalte at alt var avhengig av foreldrene i sommerferien hvis dette skulle
berges, og at vi nok kunne ønske flere
engasjerte foreldre. Men de som kommer, gjør en god jobb. Det blir mye på
noen få.
Hun gikk og småsnakket med barna,
og observerte hva de foretok seg. To

av barna fra tredje klasse, Sofie og
Henrik, ble intervjuet om hvordan det
var å være med i skolehagen. I det
jeg passerte dem hørte jeg Anniken
spørre om hva de likte best. Da svarte
begge: «Bare det å være her er veldig

Ditt lokale Meca-verksted

Lerdue-treff sikrer middagen
Hverken hare, rype, rådyr eller tiur
har noe iboende ønske om å ende på
middagsbordet her på Høybråten, og
gjør det så krevende som mulig å treffe. For å være mest mulig forberedt på
jaktas utfordringer innser stadig flere
jegere fra Høybråten, Groruddalen for
øvrig og Lørenskog, at det trengs jevnlig trening med hagla.
– Lerduebanen vår er den enklest tilgjengelig haglebanen for alle som bor
på østsiden av Oslo. Vi opplever et

HSIL Friidrett

Studentbesøk i
Høybråten skolehage

fint». Det varmet en skolehage-hjelper.
Det var en fin dag med prat, jobbing
og latter.
Håper Annikken får gode karakterer på sin Masteroppgave. Hun er
velkommen på nytt besøk.
Hun takket for seg og sa: «Dette er en
av de fineste skolehagene jeg har vært
i. Veldig oversiktlig og strukturert, og
mye god hjelp til barna».
Da ble vi stolte, da. For denne hageflekken steller seg ikke selv.

Frøydis C. S.

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

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

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

Salg • Service • Montering

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

Lørenskog Bil & Caravan Service as
Solheimveien 54, 1473 Lørenskog
Tlf. 67 90 25 62 • Fax. 67 90 02 84 • post@lbcs.no
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Barneparken
i Bikuben
TANNLEGER OG SPESIALISTER I LØRENSKOG

Tekst: Ingvild M. Møller
Foto: Linn-Therese Bratsberg-Siri

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

La oss ta vare på tennene dine
I tillegg til vanlig tannbehandling kan vi tilby:

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

Hva er
HSF?

i Oslo kommune
gjelder
de
For barn bosatt utenfor
Lørenskog
kommune
samme de
rettigheter
selv om behandlingen
gjelder
samme rettighetene
til offentlig
gjøres i Lørenskog!
refusjon
selv om behandlingen gjøres
i Lørenskog.

HSF – Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med
minst ett barn under skolealder, to-fire timer pr uke for
en periode på ca et halvt år.
Det er familien selv som definerer hva de trenger hjelp
og støtte til. De frivillige må
delta på et forberedelseskurs og må levere politiattest
før de kan besøke en familie.
De får oppfølging av koordinator underveis.

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

Medlem av:

NORSK ODONTOLOGISK SØVNMEDISINFORENING

Tannlegevakt

www.nosmed.no

TANNHELSESENTERET LØRENSKOG AS
Skårersletta 10, 1473 Lørenskog - telefon 67 91 72 00 - post@tannhelsesenter.no
www.tannhelsesenter.no

www.digeldesign.no

Vi har tannlegevakt kveld,
helg og helligdager 932 63 447

Høybråten
Fysikalske Institutt
VI TILBYR:
• Fysioterapi
• Trykkbølgebehandling
• OMI
• Lymfødembehandling

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

AVTALE MED BYDELEN
Høybråtenveien 76, 1088 Oslo (tidl. postkontor)
Tlf. 22 21 49 49
www.hfysio.no
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Kirkens Bymisjon har drevet HSF siden 1999 og vi har pr i dag ansvaret
for fem bydeler i Oslo, blant annet
Stovner bydel.
Vi holder forberedelseskurs en til to
ganger pr.år.
Vil du vite mer om Home-Start; enten
få informasjon om familiekontakt eller bli frivillig, kontakt Gudrun Jansson på tlf. 48 89 19 24, eller Bjørg
Engebretsen tlf.92 01 98 92.

I forrige utgave av Vel-Nytt kunne
man lese at familier på Høybråten
ønsker å bevare «barneparken» i
krysset Høybråtenveien/Bikuben.
Flere familier har engasjert seg og
dannet en forening med formål å
bevare denne grønne lungen. Håpet var å kunne overta bygningene
i parken til foreningens eierskap, at
foreningen kunne være ansvarlig for
lekeapparater og at tomten kunne
brukes som et samlingssted for barn
og voksne i nærmiljøet.
Foreningen arrangerte en dugnad
i slutten av mai. Da møtte flere
familier. Både store og små var i
sving. Det ble luket og ryddet, og den
ene sandkassen ble fjernet av HMSgrunner (Helse, Miljø, Sikkerhet) fordi
den var i svært dårlig stand. Da ble
sanden planert utover. I tillegg hadde
vi en hyggelig dag, og avsluttet med
grilling og sosialt samvær. Ungene
syntes det var kjempestas med
gravemaskinen som Christer Kralik
hadde med seg.
Foreningen har dessverre ikke lykkes
med å få overtatt eierskapet fra
Oslo kommune. Derfor har det vært
vanskelig å investere for mye tid og
kostnader på parken utover det. «Det
er vanskelig å holde engasjementet
oppe over tid, når vi ikke får til
en løsning med kommunen», sier
Thomas E. Møller. «Vi trenger sårt
flere personer på Høybråten som
engasjerer seg og kan være med å
påvirke kommunen. Slik det er nå,
står bygningen bare og forfaller, og
til slutt vil den bli i så dårlig stand
at den kan bli revet. Så vi vil på det
sterkeste oppfordre folk til å ta parken
i bruk igjen! Om vi ser at nærmiljøet
har glede av parken, vil det bety mye.»

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 utfører også negldesign.
Vi ønsker deg hjertelig
velkommen til vår salong!
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Ved Torbjørn Sarre Jensen
I juni hvert år går sykkelrittet mellom
Lillehammer og Oslo. Det har blitt en
av flere «klassikere» de siste årene.
Sist sommer stilte nesten 2500 syklister til start på den 190 kilometer lange distansen. Den omtales som «Den
lille styrkeprøven». Rittet arrangeres
samme helg som den Store styrkeprøven fra Trondheim til Oslo (540 km).
Rett etter årets konkurranse ble det

tatt initiativ til å starte opp en «sykkelgruppe» på Høybråten. Målet har
vært å samle en god gjeng for å sykle
sammen neste sommer. Morten Henrik Svendsen som er rekruttrener i
langrennsgruppa i HSIL, og sjøl driver
med bl.a. triathlon, var mannen bak
ideen.
Gruppa HSIL@styrkeprøven2016 ble
opprettet på facebook og teller pr. i
dag 49 medlemmer. De aller fleste
av medlemmene er riktignok svært

Noen av medlemmene av den nyopprettede «Sykkelgruppa» utenfor Joker i Høybråtenveien før starten på den første turen 6. september.

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 medlemskontingenten til konto 9005.05.85092.
Husk å oppgi navn, adresse, telefon og e-post-adresse.
Vi ønsker deg/dere velkommen.

Utleie av Velhuset

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

Grasrotandelen
Høybråten Velforening

Klipp her

Spar miljøet

Annonsepriser

Rabatt for medlemmer: salen kr 250.-, møterom kr. 50,Prisene er inkludert rengjøring.
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

Klipp her

HSIL på
landeveien

passive for øyeblikket, men noen har
allerede rukket å samles. Søndag 6.
september møttes 13 sykkelglade
karer ved Joker i Høybråtenveien til
første tur.
Alle hadde bak seg noen mil på to
hjul. De aller fleste var ukjente for
hverandre og uten særlig erfaring med
å sykle i stor gruppe. Turen gikk via
Lillestrøm, Leirsund, Frogner, Skedsmokorset og Gjelleråsen, tilbake til
Høybråten. Snaue 50 kilometer ble
tilbakelagt og ble en fin første indikasjon for å finne ut om fortsettelse
frister. Hovedhensikten med å samles
allerede nå er å finne ut hvem som
vil være med videre mot neste juni.
«Gruppekultur» og sykling i felt må
også læres. En må også bli enige om
treningsopplegg og ambisjonsnivå.
Magefølelsen nå tilsier at en gruppe
på rundt 20 mann bør kunne klare
de 19 milene på 5–5 1/2 time. Hvor
mange vi faktisk ender opp med å
bli, er tidlig å si, men vi ser gjerne
at mange flere av facebook-gruppas
medlemmer gir prosjektet en sjanse.
I løpet av vinter/tidlig vår må vi konkludere med både antall deltakere og
hvilket tidsmål vi skal sette oss.
Det vil uansett kreve at man holder
seg i form gjennom vinteren, og at
man tidlig til våren prioriterer å bruke
timer på sykkelsetet. Vi er avhengig av
at alle som vil være med er innstilt på
å bruke noen hverdager og søndager
på både lange og tunge turer.
Både treningene i forkant og selve rittet er sosialt og gir spreke opplevelser.
For de av oss som har vært igjennom
rittet tidligere, kan vi si at det er både
gøy og vondt. Men mest av alt er det
med stolthet og god samvittighet man
passerer målstreken på Ekeberg. Vi
gleder oss til fortsettelsen og ser fram
til både treningsdiskusjoner og felles
turer i høst og neste vår.

1/8 side
1/4 side
1/2 side
1/1 side
Siste side:
1/2 side
1/1 side

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

Vel-Nytt deles ut til samtlige hus-

Velforeningens styre og komitéledere:

Styret:		Navn		Adresse		Postnr. Tlf. privat

Send oss mailadressen 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.

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:
Trude Erlandsen Rønning											
				
Ellingsrudveien 18 1089 Oslo 		
97 79 95 31
truders@gmail.com
Styremedlem
Ole Kristian Ensrud Høybråtenvn 92
1088 Oslo 22 21 14 45
92 61 93 00
olekristianensrud@gmail.como
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
Bekkevollveien 6C 1087 Oslo 		
98 20 33 32
dagoskar@icloud.com
Valgkomité:
Glenn Mørk
Bekkevollveien 4 D 1087 Oslo 		
93 00 03 13
glennmork@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
Web-ansvarlig:
Dag Oskar Jensen
Bekkevollveien 6C 1087 Oslo 		
98 20 33 32
dagoskar@icloud.com
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

Jeg ønsker å bli medlem i Høybråten Velforening
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
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22 10 61 42
Høybråtenv. 40, 1086 OSLO

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