
HØYBRÅ TEN VELFORENING 
STYRETS Å RSBERETNING 2021 

Styret har hatt følgende sammensetning i perioden: 
Leder:   Villy Kolstad  (1986-1995) (2002) 
Nestleder:  Didrik Enersen  (2013) 
Regnskapsfører: Harald Henriksen (2013) 
Sekretær:  Anne Jenner  (2012) 
Styremedlem:  Trude E. Rønning (2015) 
   Dag Oskar Jensen (2017) 
   Lars Ottersen  (2021) 
 
Høybråten Velforening har 409 husstandsmedlemmer pr 31.12.2021. 
Innmeldte i 2021 var 10 stk. Utmeldte i 2021 var 21 stk. 
 
Velforeningen har medlemskap i Alnaelvas Venner, Oslo Velforbund, Groruddalen Miljøforum og 
Vellenes Fellesorganisasjon. 
Velforeningens styre har 1 representant i styret for Høybråten Frivillighetssentral, Seniorforum 
Høybråten og Groruddalen Miljøforum. 
 
Avtaler for leie av Velhuset er inngått med følgende: 
Lions Club Høybråten, Orkester Mad B v/Bjørn Skauge, Høybråten Frivillighetssentral 
og Østmarka marsjklubb. 
 
Styrets arbeid: 
Det er i perioden avholdt 9 styremøter og 1 samarbeidsmøte med valgkomiteen. 
Deltatt på møte med Stovner bydel. 
Det er behandlet ca 20 saker på styremøtene i 2021. 
 
Støtte mottatt fra:  
Bydel Stovner til julegrantenning: 20.000 
Bydel Stovner til parkkveld: 15.000 (overført til 2022 pga. avlyst parkkveld) 
Momsrefusjon: 20.679. 
Grasrotandelen, Norsk Tipping: 13.293. 
 
De viktigste sakene i 2021: 

 Rusken 19.mai. 

 Julegrantenning 28.november. 

 Utgitt 2 utgaver av Vel-Nytt, mai og oktober. 

 Stovner bydel overtatt driftsansvaret i parken; vedlikehold, hekk- og gressklipping. 

 Fornyelse av driftsavtalen med Bydel Stovner. 

 Trafikksikkerhetstiltak. 

 Høybråten stasjon 100 år. 

 HMS rutiner implementert for Velhuset.  
 
Velhuset: 
Velhuset har vært utleid 14 ganger i 2021.  
 
Frivillighetssentralen:  
Avholdt årsmøte 8.juni 2021. 
 
 
 



Representasjon/overrekkelser:     
Blomster/gaver i forbindelse med jubileer: Anne Jenner 50 år, Sauveur Circhirillo 70 år, Frøydis 
Cederkvist Stenerud 75 år, Dag Oskar Jensen 75 år. 
Bidrag til bøssebærere i forbindelse med TV-aksjonen. 
 
Redaksjonskomiteen har gitt følgende rapport: 
Vi har i år utgitt to utgaver av Vel-Nytt, begge på 52 sider. Begge utgaver ble godt mottatt av leserne, 
som ga mange hyggelig tilbakemeldinger. Annonsetilgangen er tilfredsstillende. 
 
Redaksjonskomitéen har avholdt to møter i 2021. Samarbeidet i komitéen er godt, og engasjementet 
stort. Vi kan til tider ha heftige diskusjoner, både om temaene vi skal skrive om og om hvor mye plass 
de skal få. 
 
Selv om alt fungerer greit for øyeblikket må vi sikre oss at noen kan hjelpe oss å produsere bladet 
hvis undertegnede av én eller annen grunn skulle bli forhindret. 
Dette jobbes det med i skrivende stund, og vi tror vi er i ferd med å finne en løsning. 
 
Arrangementkomiteen:  
Juletrefest og park-kveld avlyst grunnet Korona. 
Møte i komiteen onsdag 24.november. Planlegging og pakking av 400 poser til julegrantenning 
Tenning av julegrana søndag 28.november.  

 Høybråten skolekor, Høybråten skoles musikkorps og Sokneprest Elin Lunde. 

 Salg av pepperkaker og solbærtoddy. 

 Anne Jenner konferansier. 

 3 julenisser delte ut poser til alle barn. 
 
Miljøkomiteen: 
Trafikksikkerhet. Bydel Stovner ønsket innspill til bedre trafikksikkerhet i bydelen. Tilsvarende 
henvendelse ble også sendt i 2020, og siden våre innspill da fortsatt er aktuelle, så ble forslaget fra 
2020 sendt inn på nytt. Det gjelder for eksempel fortau/rekkverk i Fredheimveien mellom skolen og 
Bikuben og trafikkforholdene på Høybråten. Der nevnte vi både fortau, skilting og endret 
kjøremønster. 
 
Beboerparkering. Bymiljøetaten sendte ut forslag til revisjon av forskrift om beboerparkering i Oslo. 
Miljøkomiteen hadde en grundig gjennomgang av denne og sendte inn flere merknader og forslag til 
endringer. Vi påpekte bl.a. behovet for å klargjøre begrepet «personbil» i forskriften, siden dette i 
praksis også omfatter store kjøretøy som er til besvær ved gateparkering på Høybråten. 
 
Nedbør og lokal overvannshåndtering. En representant for miljøkomiteen hadde en artikkel i Vel-Nytt 
om utfordringene knyttet til kravene om at nedbør på egen eiendom skal infiltreres lokalt og ikke 
sendes ut på kommunalt nett, og de utfordringer det medfører. 
 
Karihaugveien 89. Det foregår interne endringer i Karihaugveien 89 som resulterer i en ny utkjøring 
for større kjøretøy vis a vis Karl Andersens vei. Miljøkomiteen har gitt innspill til en artikkel om 
trafikksikkerhet i Vel-Nytt skrevet av Ragnar Torgersen. 
 
Asfaltering i Bergtunveien. Miljøkomiteen har bistått styret med innspill til hvorvidt vi kan engasjere 
oss for å få asfaltert deler av Bergtunveien. Miljøkomiteen har ikke hatt anledning til å arbeide mer 
med den saken. 
 
Fortau i Folkvangveien. Miljøkomiteen har støttet Arne Strand sitt brev til Bymiljøetaten om behovet 
for et fortau i Folkvangveien mellom Karihaugveien og Høybråtenveien. 
 
Småhusplanen. Miljøkomiteen ble gjort kjent med at Plan og bygningsetaten arbeider med en 
revisjon av Småhusplanen, og at denne forventes sendt på høring i 2022.  



Høybråten Velforening hadde i 2021 følgende komiteer bestående av: 
 
Park og huskomité: 
  Morten Bakk 
  Ole Kristian Ensrud 
   
Miljøkomité: 
  Rolf Edvard Torbo 
  Morten Nicholls 
  Lars Ola Sundt 
Fra styret: Trude Erlandsen Rønning 
 
Arrangementskomité: 
Leder:  Winnie Kolstad 
  Liv Runi Skoglund 
  Sauveur Circhirillo 

Tordis Ferner 
Inger Sarre Jensen 

Fra styret: Didrik Enersen  
 
Distribusjonskomité: 
Leder:  Lars Ottersen 
  
Redaksjonskomité: 
Leder/redaktør: Dag Oskar Jensen 
  Arild Rognlien 
  Ragnar Torgersen 
  Lise Alstedt 
  Frøydis C. Stenerud 
  Kjersti Varang 
Fra styret: Dag Oskar Jensen  
 
Valgkomité: 
Leder:  Glenn Mørk 
  Anne-Lise Haanæs 

Ole Erik Christophersen 
 
Utleie velhuset: Trude Erlandsen Rønning 
 
Web ansvarlig: Anne Jenner 
 
Revisorer: Erik Nordahl 
  Odd Ståle Fimland 
 
 
 
 
31.12.2021 
For Høybråten Velforening 
Villy Kolstad 
Leder 


