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STYRETS ARSBERETNING 2019

Styret har hatt følgende sammensetning i perioden:
leder: Villy Kolstad (1986-1995) (2002)
Nestleder: Ronny Maasø (2007)
Regnskapsfører: Harald Henriksen (2013)
Sekretær: Anne Jenner (2012)
Styremedlem: Didrik Enersen (2013)

Trude E. Rønning (2015)
Dag Oskar Jensen (2017)

Høybråten Velforening har 433 husstandsmedlemmer pr 31.12.2019.
Innmeldte i 2019 var 7 stk. Utmeldte i 2019 var 23 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 og Høybråten Frivillighetssentral.
Ny leietaker i 2019 er Østmarka marsjklubb.

Styrets arbeid:
Det er i perioden avholdt 8 styremøter og 1 samarbeidsmøte med valgkomiteen.
Deltatt på møte i Groruddalen Miljøforums årsmøte.
Deltatt på møte med Stovner by~el.
Det er behandlet ca 35 saker på styremøtene i 2019.

Støtte mottatt fra:
Bydel Stovner kr 20.000 til julegrantenning og parkkveld.
lions Club Høybråten kr 15.000 til julegrantenning og parkkveld.
Bydel Stovner kr 20.000 til drift av parken.
Grasrotandelen, Norsk Tipping kr 14.959.
Momsrefusjon kr 29.567.

De viktigste sakene i 2019:
• Rusken 8.mai.
• Park-kveld 4.juni.
• Julegrantenning l.desember.
• Juletrefest 13.januar.
• Utgitt 2 utgaver av Vel-Nytt, mai og oktober.
• Oppgradering av scenen i parken.
• Videreføring av dugnadsarbeidet i parken; vedlikehold, gressklipping og islegging.
• Fornyelse av husleieavtalen for Velhuset.
• Trafikale problemer.

Velhuset:
Velhuset har vært utleid 32 ganger i 2019.

Frivillighetssentralen:
Avholdt årsmøte 12.03.2019



Representasjon I overrekkelser:
Høybråten Sanitetsforening 80 år
Bidrag til skolehagen
Bidrag ti/17. mai-korpset
Blomster til overrekkelser på årsmøte
Servering bøssebærere, TV-aksjonen
T. K. Mathisen, hjelp i parken
Turid Grams bortgang
Bjørn Braaten, fratreden mi/jøkomiteen
Lise Alstedt 75 år
Villy Kolstad 70 år
Winnie Kolstad 70 år
Tordis Ferner 70 år
Arild Rognlien 70 år
Tore Grue 60 år
Ole K. Ensrud 60 år
Kåre Østli 60 år

Redaksjonskomiteen:
Vi har i år utgitt to utgaver, begge på 52 sider.
Begge utgaver ble godt mottatt av leserne, som ga mange hyggelig tilbakemeldinger.
Annonsetilgangen er tilfredsstillende.

Redaksjonskomiteen har avholdt fire møter i 2019.
Samarbeidet i komiteen 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.

Silje Ensrud måtte trekke seg som fast medlem av komiteen, da hun føler at tiden ikke strekker til.
Hun ønsker fortsatt å kunne bidra med enkelte artikler.

Kjartan Haraldsen har tiltrådt komiteen som fast medlem. Han vil fortsatt ta seg av spalten «Planer
og utbygginger», både med å samle saker, ta bilder, og ta hånd om layout på de aktuelle sidene.

Arrangementkomiteen:
Det har vært avholdt 7 møter i komiteen.

Juletrefest søndag 13. januar på Vardeheim. Det var 90 påmeldte, hvorav 80 fremmøtte/betalende.
Servering av kaffe og kaker til de voksne, boller, pølser, brus og saft til barna. Underholdning av
Høybråten skoles musikkorps. Nissen kom med poser til barna.

Servering av kaffe og kringle på årsmøte 20. mars.

Park-kveld tirsdag 4. juni i Høybråtenparken.
Aktiviteter for barna. Fruktlotteri og hoved lotteri.

Julegrantenning søndag 1. desember i Parken. Salg av pepperkaker og solbærtoddi. Nissene kom til
fots i år. Det ble delt ut nisseposer til barna. Godt oppmøte fra Høybråtens beboere.

Komiteen takker alle som bidratt med å gjennomføre arrangementene.



Miljøkomiteen:
Miljøkomiteen har i 2019 bestått av Morten Nicholls, Lars Ola Sundt, Hege Evensen og Rolf Edvard
Torbo. Trude Erlandsen Rønning har vært styrets representant.

Miljøkomiteens arbeid har i stor grad vært basert på henvendelser fra medlemmer.

Nilsebakken.
Det ble sendt et brev til Oslo kommune om utfordringene med at skolebarn bruker denne veien til og
fra skolen, samtidig som biler kan kjøre ned bakken. Vinterstid kan det være svært glatt og farlig å
ferdes i denne bakken. Vi ba Stovner bydel om å vurdere ytterligere tiltak for å sikre de gående. Et
alternativ kunne kanskje være å montere rekkverk på deler av strekningen.
Vi fikk svar fra Bymiljøetaten om at de tar henvendelsen med seg i sitt arbeid, uten at det ble noe
mer konkret.

Fremmedparkering og gateparkering.
Flere steder på Høybråten parkeres det personbiler og yrkeskjøretøy som hindrer annen trafikk og
snøbrøyting. Noe av dette var fremmedparkering nær bussholdeplasser. Andre steder ble det parkert
lastebiler eller andre større yrkeskjøretøy. Mange av disse ble f.eks parkert utenfor veibanen eller
nær svinger eller på annen manns grunn.
For å løse problemet med parkering av store vrkeskjøretøv inne på Høybråten foreslo vi at det settes
opp relevante skilt ved samtlige 7 innkjøringsveier til Høybråten som viser at parkering for denne
type kjøretøyer forbudt.

Vi foreslo også at ordningen med beboerparkering på Høybråten bør endres slik at den bare gjelder
der det er problem for beboerne å få parkert pga fremmed parkering, eller at ordningen med
beboerparkering på Høybråten avvikles. Parkering forbudt skilt, med relevant underskilt, kan
vurderes noen steder. Soneparkering av kort varighet bør likeledes kunne vurderes noen steder.

Barnehager.
Det ble sendt et brev til kommunen hvor vi påpekte et økende behov for barnehage- og skoleplass i
takt med boligbyggingen på Høybråten. Vi foreslo der at Øvre Høybråten barnehage utvides på det
tilstøtende friområdet, samt at Øvre Høybråten barnehage prioriteres utvidet.
Et forslag om ny barnehage i Bjerkeliveien vil blokkere for utvikling av Høybråten skole, og ble ikke
anbefalt av miljøkomiteen.

Støy fra E6.
Øvre Høybråten Borettslag kontaktet velforeningen i forbindelse med at Karihaugveien 89 har fjernet
mye vegetasjon. Det har medført mer støy fra E6. Miljøkomiteen har hatt kontakt med Karihaugveien
89 om dette. Forklaringen er at de vil rydde på eiendommen.

Byggesaker.
Miljøkomiteen følger med på saker som kommer inn til Plan og bygningsavdelingen, men har ikke
engasjert seg nevneverdig i noen av disse i 2019.

Fartsdumper.
Det har kommet inn et ønske om fartsdump ved fotgjengerfeltet ved Høybråtenveien 41 D og nede
ved krysset KringveienjHøybråtenveien.

Parkering på Lørenskog stasjon.
Velforeningen hadde kontakt med Bane Nor for å sikre at det ville bli mulig å kjøre inn på Lørenskog
stasjon uten å betale bompenger for de som kommer fra Høybråten.

Eksterne møter.
Representanter for miljøkomiteen har deltatt på noen møter arrangert av Groruddalen Miljøforum
og på en konferanse om Lørenskog stasjonsby.



Høybråten Velforening hadde i 2019 følgende komiteer bestående av;

Park og huskomite:
Kåre Østli
Ole Kristian Ensrud
Bjørn Andersen

Miljøkomite:
Leder: Rolf Edvard Torbo

Morten Nicholls
Lars Ola Sundt
Hege Evensen
Trude Erlandsen RønningFra styret:

Arrangementskomite:
Leder: Winnie Kolstad

Liv Runi Skoglund
Sauveur Circhirillo
Tordis Ferner
Marius Davidsen
Inger Sarre Jensen

Fra styret: Didrik Enersen

Dlstrlbusjonskomlte:
Leder: Ronny Maasø

Redakslonskomltå:
Leder/redaktør: Dag Oskar Jensen

Arild Rognlien
Ragnar Torgersen
Lise Alstedt
Frøydis C. Stenerud
Kjersti Varang
Kjartan Haraldsen

Fra styret: Leder / Redaktør

Valgkomite:
Leder: Glenn Mørk

Anne-Lise Haanæs
Ole Erik Christophersen

Utleie velhuset: Trude Erlandsen Rønning

Web ansvarlig: Dag Oskar Jensen

Revisorer: Erik Nordahl
Odd Ståle Fimland

31.12.2019
For Høybråten Velforening
Villy Kolstad
Leder


