Våren 2022

Høybråten Velforening
Stiftet 1926

Nr. 1 - 2022

Årg. 34





På Høybråten finnes fortsatt eiendommer med store hager. Revisjon av småhusplanen er ett av temaene i denne utgaven av Vel-Nytt.
(Foto: Kjersti Varang.)

Bli medlem av
Høybråten Velforening!

Send en mail til Velforeningen: velhuset@hoybratenvelforening.no
- skriv inn navn, adresse, telefonnummer og gjerne e-postadresse.
Vel-Nytt utgis hvert halvår. Det deles ut til alle husstander,
i butikker, på skoler og til andre institusjoner på Høybråten.

Velkommen til Joker Høybråten!

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

Plan- og bygningsetaten (PBE) har i april i
år sendt ut forslag til revidert småhusplan til
offentlig ettersyn. Småhusplanen er forkortelse for «Reguleringsplan for småhusområder i Oslo ytre by» og gjelder for over 28.000
eiendommer i Oslos villaområder. Høybråten
er ett av disse områdene.

Byrådet ga PBE vinteren 2021 en bestilling
om å revidere småhusplanen etter mye misnøye og konflikter rundt gjeldende småhusplan. Mange naboer var fortvilet over å se
eplehager og villaer forsvinne til fordel for tre,
fire eller flere eneboliger eller rekkehus, tett i
Ragnar Torgersen.
tett på små tomter. Fullt brukbare eneboliger
var blitt revet. Fortettingen var gått for langt.
Dette gjaldt også for utbygginger på Høybråten.
PBE inviterte til høring av gjeldende småhusplan sommeren 2021.
De mottok over 400 innspill fra berørte tomteeiere, naboer, velforeninger etc. Engasjementet og kritikken var sterk. PBE utarbeidet
så det reviderte planforslaget, som nå er sendt ut på offentlig ettersyn
med frist 30. mai. Her er det mulig for alle å komme med synspunkter.
Hva er hensikten med revisjonen? Ifølge skrivet fra april er målet
med revisjonen å bevare grønne verdier og ivareta småhusområdenes karakter og historiske kvaliteter. Bevaring av vegetasjon og trær
nevnes spesielt. Det siste blir også et virkemiddel for overordnede
mål som bla. klima. Det reviderte planforslaget innebærer vesentlige
innstramminger.
Forslag om «Midlertidig forbud mot tiltak» trådte også i kraft i april,
samtidig som det ble lagt ut på høring av PBE. Hensikten er å stoppe
en videre utvikling av eiendommene, mens PBE jobber med å revidere småhusplanen. I praksis blir dette en byggestopp for så vel utbyggere som for familie som vil bygge ut på egen tomt. Byggestoppen har
skapt sterke reaksjoner.
Det reviderte planforslaget vil sannsynligvis foreligge fra PBE utpå
senhøsten i justert utgave ut fra høringsrunden. Den politiske behandlingen i bystyrets organer starter så. De fleste partiene var ved
oppstart positive til å revidere småhusplanen. En revidert småhusplan
skal ifølge opprinnelig tidsplan være vedtatt i bystyret i inneværende
valgperiode; dvs. innen august 2023. Hvorvidt dette tidsskjemaet vil
holde, gjenstår å se. Prosessen styres av bystyrets behandling.
Parallelt vil nok den offentlige debatten bli forsterket.
Vi imøteser en revidert småhusplan. Planforslaget legger opp til store
endringer i hvilke utbygginger som blir tillatt. Samtidig må det ikke bli
umulig for «vanlige folk» å bygge på en familietomt. Framtidige utbygginger på Høybråten bør ivareta helheten og strøkets særegenhet
bedre enn tilfellet har vært med gjeldende småhusplan. For de som
ønsker å si sin mening, er det ennå tid til dette.
På side 6 i bladet kan du lese en utdypende omtale av planforslaget og
på side 42 en artikkel av en engasjert Anne-Lise Haanæs.
			
Ragnar Torgersen,
				Medlem av redaksjonskomiteen
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Planer og utbygginger
m.m. på Høybråten
Ved Lars Ola Sundt
Miljøkomitéen

Oslo kommune innførte byggestopp under Småhusplanen 6.
april. Dette vil si at nye søknader ikke behandles inntil ny plan
blir vedtatt. Det har vært en storm av klager så kommunen har
gått til dette drastiske skrittet. Den nye planen vil stille strengere
krav til avstand mellom hus og utnyttelse av tomtene. Husene i
Solbakken alle 28 (28–36) og Høybråtenveien 87B (89 A-D) ville
ikke kunne ha blitt bygget med de nye forslagene til regler som nå
er ute på høring.

Vardeheimveien 20 H
Denne saken er ikke ny, men har ikke vært omtalt tidligere i
Vel-Nytt. Enebolig med utleiehybel er ferdig oppført. Dette var en
ledig tomt tidligere utskilt fra Vardeheimveien 20.
		
Fredheimveien 25
Denne byggesaken har pågått 2-3 år etter at det først var uklarheter i forbindelse med selve salget. Det opprinnelige huset på
tomta er fredet. Her har det blitt en mer moderat utbygging med
en tomannsbolig.
Tar med et bilde av utbygging i Linjeveien 23 som viser at det
er på tide at det strammes inn i reglene. Her er det satt opp fire
eneboliger rundt det eksisterende huset på tomta. Det siste bildet
er fra Linjeveien 52 B (52 E-H) hvor et Tyrolerhus fra 80-tallet har
blitt revet og to tomannsboliger er under oppføring.
Varsel om oppstart av detaljregulering
Høybråtenveien 79
Se egen artikkel ved Ragnar Torgersen på side 25.		

Nye søknader har bremset opp de siste par årene etter en veldig
stor utbygging de siste 10–15 årene. Dette henger nok sammen
med at tilgangen på mulige byggeprosjekter er blitt færre. Dette
er jo naturlig da det ikke er ubegrenset med tomter som er store
nok. I tilfellene over stod det på begge tomtene et hus som nå er
økt til fire på hver tomt. Det samme gjelder Linjeveien 38, hvor
et eldre hus på en stor tomt har blitt revet og tre eneboliger og en
tomannsbolig skal bygges.
Jeg har denne gangen kun funnet to prosjekter som ikke har vært
omtalt tidligere i Vel-Nytt.
Linjeveien 5 C
Her har eksisterende enebolig blitt revet og det skal oppføres
en tomannsbolig og en enebolig. Tidligere har det blitt bygget
to eneboliger på samme tomt som har adresse Linjeveien 5 A &
B. Tomta som opprinnelig hadde adresse Linjeveien 5 med en
enebolig, er nå delt i tre med til sammen 5 boliger.

Fredheimveien 25.

Solbakken alle 28.

Høybråtenveien 87 B.

Linjeveien 23.
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Linjeveien 52 B.

Utbygginger m.m.
rundt Høybråten
Ved Ragnar Torgersen
Redaksjonskomitéen

Karihaugveien 89
Vi skrev i forrige Vel-Nytt høsten 2021 om
forslag til et mulig nytt næringsbygg i forlengelsen av det eksisterende i Karihaugveien 89. Det nye bygget skulle eventuelt
ta utgangspunkt i en gjeldende eldre reguleringsplan. Bygget skulle plasseres mot
E6 og strekke seg over parkeringsplassen/
skogsområdet og være i to etasjer. 1. etasje
skulle være lager/logistikk/kontorer, og 2.
etasje trenings- og aktivitetssenter. Forslaget ble fulgt opp med en forhåndskonferanse 1. desember 2021 mellom utbygger/
tiltakshaver og Plan- og bygningsetaten
(PBE). I forhåndskonferansen ble ulike
spørsmål diskutert, bl.a. om utbygger kunne få dispensasjon fra eksisterende reguleringsformål for bl.a. å bygge et treningsog aktivitetssenter, eller om man måtte
sende ny søknad om detaljregulering for
nybygget. Ifølge referatet fra 1. desember
kunne ikke PBE
ta standpunkt til
disse spørsmålene «over
bordet.» Etter
denne konferansen har utbygger
hverken sendt
inn søknad om
dispensasjon
eller en ny detaljreguleringssøknad. Pr. slutten
av mars er saken
følgelig avsluttet
fra PBEs side.

Den eldre reguleringsplanen gjelder da
fortsatt.
Vi kan nå ved selvsyn se at den store parkeringsplassen i nr. 89 har blitt fylt opp av
containere, trailere, personbiler etc. Dette
ser nå ut til å ha blitt en «offentlig» parkeringsplass med et parkeringsselskap som
ansvarlig for området. Biler registreres av
kameraer ved innkjøring og utkjøring, og
det kreves betaling for tiden på plassen; jf.
informasjonsskilt fra parkeringsselskapet.
Karihaugen
Da samfunnsdelen til Oslos kommuneplan
ble vedtatt i januar 2019 ble det samtidig
fattet et tilleggsvedtak om at PBE skulle
vurdere muligheten for at Karihaugen
kunne bli et nytt såkalt utviklingsområde.
Parallelt ønsket Oslo kommune at Lørenskog kommune vedtok en fortetting for
Visperudområdet på sin side av kommunegrensa (Ellingsrudelva). Nå er denne
prosessen i gang. PBE har pr. mars i år
laget en steds- og mulighetsanalyse hvor
de redegjør for hva et utviklingsområde
for Karihaugen vil innebære. Det ble holdt
et orienterings- og medvirkningsmøte 29.
mars i år. PBE orienterte, og Lørenskog
kommune innledet om planer for Visperud. Det kan se ut som om området på Oslosiden primært vil bestå av næringsvirksomhet. Det er foreslått en t-banestasjon
under bakken nær Ellingsrudelva. Dette
reiser et uavklart spørsmål: I hvilken grad
må man i planene ta hensyn til at det kan

komme en t-baneforlengelse fra Ellingsrud
til Lørenskog sentrum en gang i framtida? Forslag til utforming av Karihaugen
utviklingsområde vil framkomme i den nye
arealdelen til kommuneplanen, som skal
på høring i 2023.
Karihaugveien 22
Planen for utbygging av Karihaugveien 22
nær Furuset har vært en gjenganger i VelNytt. Karihaugveien 22 omfattes av «Områderegulering for klimaeffektiv byutvikling på Furuset», vedtatt i november 2017
av bystyret. Området ligger fysisk i bydel
Stovner mellom Høybråten kirkegård og
Furuset-området opp mot Karihaugveien.
Utbygger er JM Norge.
Nå har et flertall i bystyret 23. mars i
år vedtatt detaljregulering med reguleringsbestemmelser, alternativ 1, for
Karihaugveien 22. Det kommer totalt ca.
650 boliger i blokker med både ordinære
utleieleiligheter, utleieleiligheter med
kommunal tilvisningsrett, seniorboliger,
selveierleiligheter og leie til eie-boliger.
Det nevnte alternativ 1 innebærer boliger
og ikke næringsbygg i den øverste rekka
mot Karihaugveien. Vedtaket innebærer
også en helt ny løsning for støyskjerming
i Norge (en type glassvegger?), når det
gjelder støyen fra Karihaugveien og E6.
«Det skal etableres støyskjermer mellom
boligblokkene langs Karihaugveien, slik
at uteareal og boligfasader skjermes mot
trafikkstøy. Støyskjermene skal bygges
i høyde med boligbyggene og skal fra
2. etasje oppbygges med transparente
materialer for å sikre sol til uterommene
fra syd». Man skal altså teste ut nye måter
å redusere trafikkstøy på. Løsningen er
tidligere utprøvd i Sverige og Danmark,
men ikke i Norge.
Denne plansaken startet tilbake i 2014.
Det har vært en rekke uenigheter underveis mellom utbygger, Plan- og bygningsetaten (PBE) og Statens vegvesen. Den
alvorligste uenigheten har nettopp dreid
seg om skjerming for støyen fra Karihaugveien og E6; hvorvidt man kan plassere
boliger øverst mot Karihaugveien eller om
det her bør være en rad med næringsbygg
som «støyskjerm». Uenigheten har også
dreid seg om antall/høyder/til dels typer av

Til høyre: Illustrasjon av utbyggingen ved Karihaugveien 22.

Bildet over: Karihaugveien 89 – ny offentlig parkeringsplass?

Til høyre er oversiktskart over det aktuelle utbyggingsområdet på Karihaugen.
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boliger på tomta, om ekspress-sykkelveien,
kryssing av Granstangen og kobling til
bygata på Furuset, om utearealer og ikke
minst om planforslaget vil kunne skape
begrensninger for et mulig framtidig lokk
over E6 ved Furuset.
Det skal tilføyes at saken skal sendes til
Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. Dette har
bl.a. sammenheng med at Statens vegvesen tidlig innga innsigelser til utbyggingen,
og en av innsigelsene er tydeligvis opprettholdt gjennom planprosessen.
Bakåsbekken
Spørsmålet om åpning av Bakåsbekken har kommet opp i forbindelse med
planen for Karihaugveien 22. En åpning
av Bakåsbekken vil ifølge Oslo kommune
bidra til å: 1) håndtere klimaendringer
med mer og kraftigere regn. 2) gi bedre

mulighet for friluftsliv, rekreasjon og kortreiste naturopplevelser 3) gjøre Oslo til en
attraktiv blågrønn by. Bekken ligger i rør
i dag. Spørsmålet er hvordan en åpning
bør skje. Vann- og avløpsetaten (VAV) har
hatt møter og informasjonsdesk i Furuset
senter i begynnelsen av april. Vi siterer fra
informasjonsbrevet:

Prosjektet «Urban Village»
Søren Bulls vei – Furuset Felt S6.
Nå begynner det også å skje noe mer på

Revisjon av småhusplanen
Ved Ragnar Torgersen
Redaksjonskomitéen

Denne artikkelen blir en utdypning av
lederartikkelen i bladet. Disse to må ses
i sammenheng. Jeg vil her bl.a. komme
inn på begrunnelsene for revisjonen av
småhusplanen, om hovedpunktene i planforslaget og om forslaget om «Midlertidig
forbud mot tiltak». Jeg kommer inn på
konsekvenser av revisjonen og innvendinger som har kommet mot endringene. Innholdet i artikkelen bygger på to utsendte
skriv av 6. april, selve planforslaget, forslag
til reguleringsbestemmelser og offentlig
avisdebatt så langt.
Bakgrunn
Småhusplanen er en reguleringsplan som

gir detaljerte føringer for videreutvikling av
eiendommer innenfor store deler av Oslos
eksisterende småhusbebyggelse. Den
første versjonen ble vedtatt i 1997, mens
de mest omfattende justeringene skjedde
i 2006 og 2013 og mindre justeringer i
2019. Byrådet kom som nevnt med bestilling i februar 2021 til Plan- og bygningsetaten (PBE) om å revidere småhusplanen.
Det foreliggende planforslaget er et faglig
forslag fra PBE basert på innholdet i nevnte bestilling, innspill i høringsrunden med
utgangspunkt i gjeldende småhusplan og
etter synspunkter fra et beboerpanel til et
forslag til revidert plan.
Målsetningen med revisjonen
«I kommuneplanens samfunnsdel er Oslos
småhusområder fremhevet som en viktig
del av en variert boligstruktur i byen.
Vi skal sørge for et sterkere vern av de
historiske og grønne verdiene når det
skal bygges innenfor småhusplanen.
Det er flere grunner til at det er viktig
å bevare vegetasjon og særlig trær. Vegetasjon fremmer god helse og trivsel. I
tillegg er vegetasjon viktig for blant annet biologisk mangfold, karbonlagring,
luftkvalitet og overvannshåndtering». I
tillegg nevnes hensynet til folkehelse,
sosial bærekraft og bokvaliteter. Ellers
pekes det på at «bestemmelsene skal
bli mer presise, slik at den fremtidige
byggesaksbehandlingen skal bli enklere og mer effektiv.» Dette har nok
bakgrunn i klager fra utbyggere om
uklare regler og liten forutsigbarhet i
saksbehandlingen til nå.
«Strammer kraftig inn
på Småhusplanen»
Dette er overskriften i Aftenposten 6.
april. Hovedpunktene som nevnes, er:
– Boliger bygget før 1945 skal i utgangspunktet ikke rives.
– Forbud mot firemannsboliger og mer
enn tre hus i rekke. Ingen «blokker»
– Forbud mot takterrasser.
– Minimum 600 kvm tomt pr. boenhet.
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Furuset og med den såkalte bygata. Områdereguleringsplanen er fra 2017. Det ble
utlyst en konkurranse i 2019 som OBOS
vant. OBOS hadde i april i år et møte
for interesserte om sitt prosjekt «Urban
Village.» Prosjektet består av tre blokker
i bygata, som vil ligge litt øst for Trygve
Lies plass. Det vil komme anslagsvis 68
boenheter for rundt 150 beboere. Hensikten med prosjektet er å fremme bærekraft; sosialt, økonomisk og miljømessig.
Det legges opp til mer fellesareal og til å
utvikle et godt nabolag bl.a. for å motvirke
ensomhet.
OBOS skal kjøpe tomta av Oslo kommune,
og regner med at dette vedtas av bystyret før sommeren. Deretter ferdigstiller
OBOS byggesøknaden og forhåpentligvis
starter bygginga til neste år.

– Utnyttelsen av tomten reduseres fra 24%
til 16% BYA. Minst 65% av tomten skal
være uten terrenginngrep.
– Forbud mot å fjerne store trær, selv om
de står i veien for ny bebyggelse.
– Minimum 8 meter mellom bygningene
på eiendommen.
Det kan også tilføyes:
– Boliger bygget før 1945 anses altså å
være verneverdige av Byantikvaren, men
hus helt uten verdi vil trolig etter nærmere
avklaring kunne rives.
– «Der minimum ¾ av bebyggelsen i nærområdet er «lik», skal nye tiltak videreføre
denne bebyggelsesstrukturen.» På dette
punktet ser eksisterende plan ut til å være
noe moderert.
– De spesifikke kravene til ny bebyggelse
er tatt ut. Dette vil kunne åpne opp for
større faglig skjønn fra arkitekters side.
– Maksimal mønehøyde fra flatt terreng
foreslås nå til 8 m mot dagens 9 m.
Forslaget til reguleringsbestemmelser
spesifiserer nærmere krav, regler etc.
Konsekvenser
PBE mener at de foreslåtte endringene
vil bidra til et vesentlig dempet utbyggingspress innenfor planområdet. Det
vil bli mindre utbyggingsmuligheter pr.
tomt, og på en del tomter vil det ikke være
mulig å tilføre nye boenheter. Det samlede potensialet for nye boliger innenfor
småhusplanen vil dermed bli mindre enn i
dag. Til gjengjeld vil grønne hager, trær og
vegetasjon kunne bevares.
Argumenter imot
«Dette gir en sterk begrensning av fortettingsmulighetene; folk får ikke bygget
eneboliger. Det vil komme et mindre antall
boliger i Oslo, hvor det allerede er mangel
på boliger. Boligene kan bli større og prisene øke, noe som kan få konsekvenser for
befolkningssammensetningen. Barnefamilier kan komme til å flytte utenfor Oslo».
«Midlertidig forbud mot tiltak»
I utgangspunktet gjelder «Midlertid forbud
. . .» absolutt alle former for tiltak inkludert
de tiltakene som ikke er søknadspliktige.
Forbudet blir et virkemiddel for å sørge for

at verdiene som revisjonen skal sikre, ikke
går tapt innen revidert plan er stadfestet
og rettskraftig.
Det gjøres imidlertid unntak for den type
tiltak som i begrenset grad vil påvirke de
forholdene som revisjonen av småhusplanen skal ivareta. All utvikling og tilpasning
av bebyggelse vil ikke stoppe opp. I det
separate skrivet av 6. april listes opp hvilke
tiltak som vil unntas fra et midlertidig
forbud mot tiltak, f.eks. alle innvendige
tiltak, fasadeendringer, vesentlig reparasjoner, tilbygg på inntil 15 kvm, frittliggende
bygning inntil 36 kvm som ikke er til beboelse m.m. Disse unntakene skal gjøre det
mulig for «vanlige folk» å realisere mindre
byggeplaner. Det som ikke vil bli tillatt
er oppføring av nye boliger, og tiltak som
medfører nye boenheter, terrenginngrep,
deling av eiendommer og større arealoverføringer. I tillegg vil forbudet gjelde alle
former for parkering under terreng, og all
felling av trær med stammeomkrets over
90 cm målt 1m over terreng.
Forslaget om «Midlertidig forbud . . .» er
ute på høring til tomteeiere mfl med frist
4. mai. Etter dette skal det fattes et endelig vedtak relativt raskt, trolig av PBE?
Forslag til forbud som altså innbefatter
byggestopp for boliger, kan bli opprettholdt
som nå, eller innholdet i forslaget kan bli
justert. PBE vil fortsatt behandle mindre
tiltak som ikke er omfattet av forbudet. Da
vil dagens småhusplan legges til grunn.
Søknader som allerede er sendt inn før det
midlertidige forbudet ble varslet 6. april,
vil ikke omfattes av forbudet. De vil bli
behandlet etter gjeldende reguleringsplan.
Representanter for eiendomsbransjen viser til at forslaget til byggestopp vil få klart
negative konsekvenser for deres bransje.
Ikke overordnete føringer
Planforslaget gir ikke føringer om forhold
på et mer overordnet nivå; f.eks. felles parkeringsløsninger, barnehagetomter, større
lekeplasser og annen infrastruktur som
f.eks. behov for veiutbygging.
Tidsperspektiv
Intensjonen var som nevnt i lederartikkelen at revidert småhusplan skulle være
vedtatt i inneværende valgperiode; dvs.
innen august 2023. I skrivet om «Midlertidig forbud mot tiltak» kommer PBE inn på
tidsperspektivet.
PBE sier i skrivet av 6. april at «Midlertidig forbud . . .» varer fram til ny plan blir
gjeldende, men maksimalt fire år. Dersom

kommunen ikke har vedtatt ny plan innen
fire år, faller forbudet i utgangspunktet
bort. Vi regner med at dette med inntil fire
års varighet for «Midlertidig forbud . . .» er
noe som PBE formelt må informere om;
ikke at dette vil bli tidsperspektivet for arbeidet med og bystyrevedtaket om revidert
småhusplan.

Nytt
fra Bydel Stovner
Ved Sarah Pierstorff
Kommunikasjonsrådgiver i Bydel Stovner

Beboerparkering i Bydel Stovner
Stovner bydelsutvalg vedtok i møte 25.
mars 2021 et ønske om å utvide ordningen
med beboerparkering i bydelen, blant annet til å gjelde for hele Høybråten. Det er
Bymiljøetaten i Oslo kommune som forvalter ordningen med beboerparkering.
I Oslo kommunes budsjett for 2022 ble det
bevilget 5,4 millioner kroner til utvidelse
av beboerparkering i Bydel Stovner og Bydel Grünerløkka. Midlene skal blant annet
benyttes til p-automater og -skilt, og til en
prosjektleder for arbeidet. Bymiljøetaten
har satt ned et internt prosjekt for å følge
opp dette videre.
Trygg skolevei ved Høybråten skole –
politisk forslag fra Ap
I Stovner bydelsutvalgs møte 24. mars
2022 ble det fremmet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om trygg skolevei
ved Høybråten skole. Det har i flere år
vært store utfordringer med skoleveien til
Høybråten skole i Bergtunveien. Skolen
har gjort alt de kan for å prøve å forhindre
at foreldre kjører sine barn helt frem til
skolen. Slik kjøring bidrar til å skape en
meget farlig skolevei for barna som går til

Bjørnheim barnehage i Høybråtenveien 27 ble 28. februar 2022 gjenåpnet,
etter å ha vært stengt for total rehabilitering siden i fjor. (Kilde: Gule sider.)

skolen. Tiltak som har blitt gjennomført
er møter med foreldrene, forebyggende
møter med foreldre til barn i første klasse,
etablerte droppsoner hvor foreldre som
må kjøre barna sine kan slippe dem av og
«vakter» som passer på morgentrafikken.
Bergtunveien har trafikk i begge retninger.
På vinteren kjører også bilene på fortauet
for å kunne passere hverandre p.g.a. brede
brøytekanter og parkerte biler. Det skaper
en fare for barna som går på fortauet til
skolen. Det har vært flere nesten-ulykker,
og det er bare flaks at ikke noen er blitt
skadet. For å bedre trafikksikkerheten
på skoleveien bør det vurderes å innføre
både enveiskjøring inn Bergtunveien og
skilt med all stans forbudt utenfor skolen.
Politiet har tidligere vært på befaring og er
innforstått med den faren dagens forhold
utgjør. Våre barn skal ha trygge skoleveier,
og det er viktig at vi er føre var.
Arbeiderpartiets forslag til vedtak:
For å sikre trygg skolevei for barna på
Høybråten skole, ber bydelsutvalget om at
mulighetene for å få etablert enveiskjøring
i Bergtunveien og all stans forbudt-skilt
foran skolen undersøkes.
Forslaget går videre til Stovner arbeidsutvalg for fastsetting av behandlingsform,
etter planen i AU-møtet 21. april. Ansvarlig
myndighet for trafikksikkerhet er Bymiljøetaten i Oslo kommune, og realisering av
forslaget forutsetter at Bymiljøetaten følger opp initiativet fra Stovner bydelsutvalg.
Politiske medlemmer til driftsstyret
Høybråten skole 2022–2023
Stovner bydelsutvalg vedtok i sitt møte 10.
februar innstilling til politiske medlemmer
til driftsstyret for Høybråten skole for perioden 2022–2023. Brit Axelsen (Ap) er
innstilt som fast medlem, mens Alexander
Sundeng (Ap) er innstilt som varamedlem.
Rehabilitering av Bjørnheim barnehage
Bjørnheim barnehage i Høybråtenveien 27
ble 28. februar 2022 gjenåpnet, etter å ha
vært stengt for total rehabilitering siden i
fjor. Barnehagen har holdt til i midlertidige
lokaler på Stig skole fra august 2021.
Bjørnheim barnehage ble bygget i 1977,
har tre avdelinger og plass til 49 barn.
Alle barna som går i barnehagen bor på
Høybråten. Både ansatte og barn syns det
er stor stas å få en nyoppusset barnehage,
og etter innflyttingen var det feiring med
boller og saft, ballonger og flagg.

Forts. neste side . . .

Sommerjobb for ungdom er et populært tiltak i Bydel Stovner.
Ved søknadsfristen utløp var det kommet inn 729 søknader for 2022.
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Innbyggerundersøkelse i Stovner bydel
Bydel Stovner har vinteren 2021/22 gjennomført en innbyggerundersøkelse, for å
få kunnskap om hvilke konsekvenser pandemien har hatt for befolkningen.
Stovner bydelsutvalg, ved arbeidsutvalget,
vedtok i fjor høst at det skulle gjennomføres en innbyggerundersøkelse – «en undersøkelse om hvordan befolkningen har
opplevd koronatiden og bydelens håndtering av pandemien». Første delrappport
ble lagt fram i april. Den viser resultatene
fra en kvantitativ spørreundersøkelse, der
temaene blant annet er arbeids- og livssituasjon, økonomisk situasjon, koronasykdom og plager, fysisk og psykisk helse og
alvorlige livshendelser før og under pandemien. Stovner bydel ble hardt rammet av
pandemien, særlig i første fase, med høye
smittetall og en høy andel sykehusinnleggelser. Cirka 50 prosent av bydelens innbyggere er registrert smittet av kovid-19
(pr. 03.04.22). Rapporten viser at pandemi-

Årsmøte i
Høybråten
Velforening

16. mars kunne Høybråten Velforening
igjen avholde årsmøte på «normal» måte
etter pandemien. 22 av foreningens medlemmer hadde møtt opp. Alle dokumentene til årsmøtet var publisert på Velforeningens hjemmeside og kopiert opp til alle
som møtte fram. Leder Villy Kolstad ønsket velkommen, innkallingen ble godkjent
og møteleder ble valgt. Ikke uventet ble Jan
Haanæs møteleder også i år. Dagsorden
ble godkjent, og årsberetningen gjennomgått. Foreningen har 409 husstandsmedlemmer pr 31.12.2021, innmeldte i 2021
var 10, og utmeldte i 2021 var 21.
Styrets arbeid:
Det er i perioden avholdt ni styremøter
og ett samarbeidsmøte med valgkomiteen. Styret har deltatt på møte med Bydel

en har hatt negative konsekvenser for mange innbyggere. Blant annet har de mistet
arbeid, fått dårligere økonomi og redusert
psykisk og fysisk helse. 27 prosent av dem
som har vært smittet sliter med senplager.
Ungdom, unge voksne og innbyggere med
innvandrerbakgrunn er særlig rammet.
Ifølge undersøkelsen oppgir 88 prosent
at pandemien har påvirket livet i negativ
retning, i større eller mindre grad. Tallene
er brutt ned på delbydeler, og andelen på
88 prosent gjelder også for delbydel Høybråten.
Sommerjobb for unge i Bydel Stovner
Sommerjobb for ungdom i er et populært
tiltak i Bydel Stovner. Da søknadsfristen
utløp 1. mars var det kommet inn 729
søknader til sommerjobben 2022. Unge
fra hele bydelen ønsker seg sommerjobb,
og i år har det vært en økning av søknader
fra ungdom på Høybråten. Sommerjobb-tiltaket gir ungdom nyttig jobberfaring, mulighet til egen inntekt og en fot inn

Stovner. Det er behandlet ca. 20 saker på
styremøtene i 2021.
De viktigste sakene i 2021:
• Rusken 19. mai.
• Julegrantenning 28. november.
• Utgitt to utgaver av Vel-Nytt, mai og
oktober.
• Bydel Stovner har overtatt driftsansvaret
i parken; vedlikehold, hekk- og gressklipping.
• Fornyelse av driftsavtalen med bydel
Stovner.
• Trafikksikkerhetstiltak.
• Høybråten stasjon 100 år.
• HMS-rutiner implementert for Velhuset.
Årsrapportene fra alle komiteene ble
gjennomgått, og disse viser at aktiviteten i
Høybråten Velforening er stor.
Innkomne forslag
Etter at både årsberetning, regnskap og
budsjett var godkjent, var vi kommet til
innkomne forslag. Fra styret var det et
forslag som gikk på en vedtektsendring.
Denne ble vedtatt.
Anne Lise Haanæs foreslo at årsmøtet
skulle vedta at Høybråten Velforening
fremover skal ha et spesielt sterkt, men
saklig engasjement for å ivareta Høybråten

i arbeidslivet. Tidligere år har mange av
ungdommene også fått videre ansettelse
etter at de var ferdige i sommerjobben.
Sommerjobben er et tilbud for ungdom
mellom 15 og 23 år (født fra 1999 til 2007)
som er bosatt i Bydel Stovner. Målet er å
kunne tilby 300 sommerjobber sommeren
2022. Ungdommene får jobb i tre uker, i
to puljer, uke 25–27 og uke 30–32. Ungdommene kan jobbe i hele Oslo og omegn,
og tar mange typer arbeid, som butikk,
renhold, landbruksarbeid og vaktmesterarbeid. Privatpersoner kan ikke ansette
ungdom i sommerjobb. De unge arbeidstakerne og arbeidsgiverne får tett oppfølging
av et team i bydelen underveis.
Er du arbeidsgiver og har en sommerjobb
å tilby våre motiverte ungdommer?
Send en e-post til:
postmottak@bsr.oslo.kommune.no.

som et småhusområde.
Velforeningens årsmøte tar innspillet til
etterretning og følger opp slik:
• Saken fremmes i neste utgave av Vel-Nytt.
(Se side 42 i dene utgaven).
• Velforeningen sender henvendelse til
Plan-og Bygg og argumenterer for bevaring av småhusbebyggelsen når småhusplanen kommer på høring.
• Velforeningen er til for alle medlemmene
og ønsker derfor å være nøytral i enkeltsaker.
Etter at valgene skled glatt igjennom var
den formelle delen av årsmøtet slutt, og
Villy Kolstad takket alle som har tatt valg
og gjenvalg. Han ga også ros til komiteene
for godt utført arbeid.
Groruddalen Miljøforum
ved Ragnar Torgersen
Etter at selve årsmøtet var ferdig var det
medlemsmøte. Medlem av Velforeningen
Ragnar Torgersen, som også sitter i styret
for Groruddalen Miljøforum (GM) informerte om alt det gode arbeidet GM gjør for
vårt nærmiljø og også litt om den kommende revisjonen av småhusplanen. Han
fikk blomster som takk fra Velforeningen.

Dag O.

Velforeningens
arrangementer
blir kontantfrie

Høybråten Velforening har vedtatt at
all betaling på foreningens arrangementer skal skje ved hjelp av vipps.
Kontanter kan kun brukes i de tilfeller det ikke betinger vekslepenger.
Vedtaket er gjort p.g.a. at kontanter
krever for mye administrasjon i forog bakkant av hvert arrangement.

Det var 22 medlemmer til stede under velforeningens årsmøte.
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(Foto: Frøydis C. Stenerud.)
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Nybyggerne
på Høybråten
En vandring i Høybråtens tidlige historie
Ved Rolf Edvard Torbo
Lokalhistoriker
2022 er et jubileumsår på Høybråten. Vår
kjære skole er 100 år. I tillegg er Høybråten Sangforening 100 år og forsamlingshuset «Folkvang» er også 100 år. Vår vakre,
lille kirke er 90 år og rett over nyttår kan
Høybråten Dameturnforening markere sin
100-årsdag. Det blir mange markeringer og
mye feiring!
I løpet av 100 år har nybyggersamfunnet
«satt seg» og trusselen idag er «fortettingen» som pågår uten hensyn til våre stolte
og vakre nybyggertradisjoner. Høybråtenfolket føler seg sveket av Plan- og bygningsetaten som burde vært et vern mot det
hodeløse og umettelige utbyggingsuhyret!
Kan vi håpe på en forbedring gjennom nye
reguleringsbestemmelser til den såkalte
«småhusplanen»? Mye ville vært gjort om
maksimal mønehøyde ble senket én meter
til 8 meter: det ville satt en effektiv stopper
for de mange 3 etasjes bygningene som
idag vokser opp som paddehatter!
Vi starter 2022 med feiringen av Høybråten skole:
«Rosenborg 1922» Gnr. 107. Bnr. 179
Bergtunveien 9
Gårdsnummer 107 er som alle vet,
Høybråten Hovedgård (Myhregården) og
skoletomta ble innkjøpt i 1917. Da var en
mangeårig kamp for å få skole på Høybråten nesten i mål. Det startet allerede i 1908
da nybyggerforeningen ved formann Johan
Rognlien og sekretær Karl Andersen sendte det første krav om skole på Høybråten.
Det ble umiddelbart avslått av det høyredominerte Aker Formannskap. For å lette
på skoleveien for Høybråten-barna vedtok
formannskapet at det skulle kjøres snøplog
fra Haugenstuveien til Høybråten hoved-
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gård. Det fulgte en rekke med nye krav om
skole på Høybråten, men det var først i
1914 at det begynte å løsne: 17. september
1914 setter nybyggerforeningen søkelyset
på at Furuset skole er i ferd med å bli for
liten og at spørsmålet om deling av kretsen
burde taes opp til vurdering av et eget utvalg. Dette kravet ble innvilget av Formannskapet 17.11.1914. Fra Høybråten finner
vi Albert Schøien og Johan Rognlien i dette
utvalget. På dette tidspunktet satt Albert
som leder for tilsynsutvalget for Furuset
skole og dette skulle bli helt avgjørende for
løsning av skolesaken vår. Flere detaljer
om denne spennende historien vil du finne
i det kommende festskrift for skolens 100
årsdag.
Formannskapet henvendte seg til nybyggerforeningen for å få et tilbud på skoletomt
og det lykkes styret å få et tilbud fra hr.
Jakobsen om å overta eiendommen «Rosenborg» med våningshus og 10 mål tomt
for kr. 17000.-.
Navnet «Rosenborg» er dermed eldre enn
eiendommen som skoletomt og det er nok
Jakobsen som er mannen bak dette navnet.
11.10.1917 besluttet herredsstyret å kjøpe
denne tomta, men saken var ikke løst.
Høyre-ordføreren prøvde seg gang på gang
med uthalingstaktikk, men han hadde en
aktiv Karl Andersen i hælene som jo også
satt i det samme herredsstyre og fra 1919
også i formannskapet.
5. juli 1918 fremmet Karl et forslag i
Herredstyret med følgende: «Skolestyret
anmodes om å la utarbeide planer og overslag over oppførelse av skole på Høybråten
og forelegge det herredsstyret snarest,
ledsaget av forslag». Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. Nå begynte ballen å rulle.

Kommunearkitekten lot utarbeide tegninger for skolen, i to omganger: Skolestyret
mente de første planene var for små. De
endelige tegningene var fra begynnelsen av
1920 med nytt prisoverslag på kr. 680.000.
Karl Andersen og arbeiderpartiets gruppe
foreslo at arbeidet skulle utføres på anbud
fordi kommunearkitektens kontor manglet det nødvendige utstyr for å oppføre
bygningen, et forslag som formannskapet
tiltrådte. Vi fikk en filial av Furuset skole
med «Horneskolen» for 1.- og 2.-klassinger
i 1916 og tre år senere fikk 3.- og 4.- klassingene sin skole hos Edvard Ferner i
Vardeheimveien.
Horneskolen var i hjemmet til Hans Horne,
vår lokale politimann «Polti Horne», på
hjørnet av Høybråtenveien og Hornfjeldveien. Eiendommen til Hans Horne het
selvfølgelig «Villa Hornfjeld».
Høybråten skole fikk sitt eget tilsynsutvalg
fra starten: Det besto av Karl Andersen
som formann med Johan Eriksen, Olaf
Kristoffersen og Josefine Myhre som
medlemmer.
De gir følgende vurdering av byggeprosjektet: «Naar man tar i betraktning at anlægget er utført i den aller dyreste periode og
at anlegget også omfatter folkebad og at
renter for anlegget dreier seg om ca. 4 år,
så er skolens kostende tross alt rimelig.
Hovedsaken er at Høibraaten Nybyggerforening har maktet at gjennomføre kravet
om skole paa Høybråten og skaffet kredsen
en skole som står fullt på høyde med forholdene i Aker. Det tok 15 år å oppnå dette,
men når man tar hensyn til skolens størrelse og utstyr m.v. og det innredes folkebad
og tar hensyn til at det er i Aker det gjelder,
så får man glede seg over resultatet.»
– Og nå er altså 100 år gått!!
Fra skolen følger vi Høybråtenveien mot
Stovnerbrua opp til den nedlagte Høybråtenkiosken. Her tar vi inn Starveien og på
venstre hånd finner vi et stilsikkert, hvitt
hus med Mansard-tak:
Villa Vang 1923 Gnr. 102 Bnr. 118
Starveien 4
Vi treffer en blid og vennlig Anne-Lise
Solheim (f. Hafsahl). Hun er dagens eier
av Villa Vang og håper at et av barnebarna
hennes vil overta huset som hennes bestefar Hans Gulbrand Hafsahl (f. 3. november
1872) bygde i 1923.
Hans Gulbrands ektefelle var Anna Karoline Hafsahl (f. 24. august 1880).
De kjøpte tomta i 1917 og bygde seg umid-

delbart en sommerhytte på den romslige
tomta. De bodde i Tøyengata nesten ned
mot Grønland og hytta på Høybråten ble
deres feriested i noen år.
Hans var pølsemakermester i Oslo S-lag
i mange år. Anna var en veldig dyktig
syerske. Hun jobbet hjemmefra og sydde
blant annet smokingskjorter for byens fine
herrer. Hun leverte til Molstad (en av byens
mest eksklusive forretninger) og tok ellers
imot arbeid med forandringer av klær.
Hans er godt kjent som opphavsmannen
til Birkebeinerordenen fra 1927. I 1930
tok Hans initiativet til en egen avdeling
på Høybråten, Losje Haakon, som lever i
beste velgående idag. De brukte Vardeheim
som møtested fra begynnelsen og kjøpte
eiendommen i 1939 av Høybråten småbrukarlag som ble nedlagt på denne tiden.
Ideen til Birkebeinerordenen fikk Hans
i USA hvor han bodde en kort tid. Han
var medlem av «Sons of Norway» og fikk
kontakt med en lignende organisasjon med
navnet «Modern Woodmen of America».
Fra Amerika brakte Hans med seg en
gedigen julestjerne som ble hengende i
stuevinduet ut mot veien på Høybråten.
Denne lampa ble årsaken til at veien forbi
eiendommen fikk navnet «Starveien».
Det var nybyggerforeningen som overfor
kommunen foreslo veinavn på Høybråten.

Nye tider
i Høybråten
skolehage

I Vel-Nytts høstutgave 2021 hadde vi en
lengre artikkel om skolehagen.
Jeg hadde fått et dokument av Ragnar Torgersen angående skolehagetomta fra 4. juli
1928, og vi trodde dette var det eldste som
var å oppdrive.
Men nå har jeg fått kopiere enda noen
papirer som Gro Strømme har funnet
fram. Hun skriver: «Riksarkivet er en
pålitelig kilde og derfra har jeg fått vite at
Aker kommune kjøpte skolehagetomta vår
i 1923. Selger var Karl Anton Jensen. Prisen var kr. 2500. Tomta het «Solvang» og
hadde gårdsnummer 107 bruksnummer
205. Karl A. Jensen var en av nybyggerne,
han var maler, født i 1884, og kom fra Østfold. Han bodde i Skanseveien på tomta
«Skogro». Skolehagevirksomheten var den
gang en del av Akers skolepolitikk. I 1922
bestemte Skoletilsynet på Høybråten at
skolehagetomt skulle kjøpes. Og den ble
altså kjøpt i 1923.»
I 1988-89 opphørte kommunale bevillinger
og skolehagene i Oslo ble liggende «på
vent». I 1993 ble Høybråten skolehage
gjenåpnet etter en kjempeinnsats av skolen
og nærmiljøet. Den gang rektor Eva Opstad Aas og daværende undervisningsinspektør og skolehagelærer Herbrand
Brennhovd fikk med seg støttespillere fra
Høybråten Lions, Høybråten pensjonistforening, Høybråten Velforening og Høybråten Arbeidersamfunn. Furuset bydel bidro

De foreslo «Grenseveien» (rett ved grensa
til Lørenskog kommune), men det navnet
var allerede i bruk. Det endte med at veien
fikk navn etter den helårs julestjerna til
Hans Hafsahl!
Anna og Hans fikk 4 barn: Astrid, Gunnar,
Olav (Anne-Lises far) og Ingeborg.
Anne-Lise (f. 22.10.32) var enebarn og bodde i Oslo da krigen brøt ut. De flyttet først
til Høgtunveien 7 og så til 2. etasje i Villa
Vang (til besteforeldrene) i slutten av 1940.
Anne-Lise ble gift med Furuset-gutten
Oskar Solheim som er godt kjent som en
av Solheim-gutta som skaffet Furuset 4
NM-titler i ishockey.
Det er tett mellom pølsemakerne i
Anne-Lises slekt: Både hennes morfar,
farfar, far og ektemann var pølsemakere!
Hennes far, Olav, seilte med Stavangerfjord, Bergensfjord og Oslofjord hvor han
var ansvarlig for alt kjøtt ombord. Oskar
var pølsemaker hos «Slagterborgernes
Fellessalg A/S».
Anne-Lise og Oskar fikk 3 barn: Tone
Kristin (f. 1958) opersajonssykepleier i
Arendal, Jan Arne (f. 1959) i Fetsund og
bilmekaniker hos politiet i Åkebergveien,
og til slutt Bjørn Olav (f. 1965) som er leder
for ambulansetjenesten i Valdres og bor på
Fagernes. Foruten stell av hus og barn, har
Anne-Lise jobbet på kontor: Et vikariat på

personalkontoret på Rikshospitalet ble til
17 år. Hun startet forøvrig som lærling på
Høybråten og Stovner samvirkelag, som
ble til Oslo Samvirkelag avd. 76 og hun
fikk også med seg oppstarten av avd. 77
(senere Hoels Handels Hus) ved kirken.
Her jobbet hun blant annet sammen med
Ragnhild Schmidt (f. Brofoss).
Anne-Lise går i sitt 90. år og har en solid
hukommelse: Ved krigsutbruddet i 1940
ble hun sendt for å kjøpe brød til lastebilflyktninger fra byen, hos Pettersen ved
parken. Hun møtte tyske krigere i Høybråtenveien og løp gråtende hjem – uten brød.
Det kunne være tett mellom butikkene
på Høybråten i gamle dager. Naboen til
Pettersen, Amanda Eltun, drev også kolonialbutikk. En gang familien Eltun skulle på
besøk til hjembyen Bergen, ble Anne-Lise,
som bare var ungjenta, spurt om å bestyre
forretningen i deres to ukers fravær: Det
gikk bra!
La oss avslutte dette hyggelige besøket i
Starveien med enda ei lita historie: Gunhild Eltun bodde sammen med Amanda i
melkebutikken og var stedets pianolærer,
også for Anne-Lise. En av de andre elevene
til Gunhild var Kjell Eriksen. Anne-Lise
tenker fortsatt med glede tilbake til en
elevaften hvor hun spilte firhendig Gammel
Jegermarsj – sammen med Kjell Eriksen!

med kr. 15.000. Mye av dette ble brukt til å
gjødsle opp hagen. Bjørn Løvold ga 10 kg
frø. Så var skolehagen i gang igjen.
De siste 15 årene er det bare frivillige utenfor skolen eller pensjonistforeningen som
har sådd, plantet og høstet med barna, hatt
dugnader, kjøpt inn jord og gjødsel, kjørt
bort skrot og hentet poteter, løk, purre etc.
på Geitmyra, skolehagen for alle Osloskolehagene.
Oslo Lions Club Høybråten fortsatte å
være solid involvert, både med dugnader
og økonomisk. Fra Bydel Stovner har også
skolehagen fått støtte.
Foreninger her på Høybråten som har
bidratt økonomisk, etter våre søknader,
er sanitetsforeningen, Losje Haakon og
velforeningen. Skogsredskaper har bidratt
med gode priser på motoriserte redskaper.
Vi takker alle for kjempegodt samarbeid.
Det har vært mye jobb i sol og regn, svette
som rant og iskalde fingre, mye moro og
mange fine minner med ivrige barn som
har fått mange aha-opplevelser om det som
vokser og gror, og hva de kan få til.
Selvsagt er det også avhengig av været
og sommerhjelpene for å få gode avlinger.
Takk til de foreldrene som har
stilt opp i sommerferiene.
Vi har hatt mange gode år
med store avlinger, fra ca.
750 til over 900 kg frukt og
grønnsaker. Alle barna som
har deltatt har fått med seg
poser med diverse grønnsaker
og poteter hjem hver høst. Mye
er også levert til kjøkkenet på
AKS.
Disse to koronaårene har vi
satt mindre grønnsaker og
hatt færre barn med oss. Elever fra «mat og helse» har kommet og høstet noe som de har

laget mat av i disse timene. I forrige utgave
takket vi alle personer, grupper, foreninger,
skolen osv. for samarbeidet gjennom alle
disse årene.
Nå sier vi takk for oss i jobbegruppa i skolehagen.
Alle gode ønsker for videre drift, og alt godt
til alle barna som har vært sammen med
oss, og de som skal jobbe videre i skolehagen. Nå er det tid for nye koster. Vi som har
vært med i arbeidsgruppa med ungene de
siste 12–15 årene er nå ute av skolehagen,
alder fra ca. 75 til 84 år, så da er det vel
tid for å pensjonere seg. Det er Høybråten
skole selv som skal overta driften av skolehagen. Dette skal inn som en del av undervisningen, etter det vi har forstått. «Fra jord
til bord».
Vi har nå møter med skolen angående
videre drift, hvor vi kanskje kan bidra med
litt råd og tips.
Tvi tvi til små og store på skolen. Det skal
bli spennende å se hvordan dette nå skal
gjøres, sikkert mange nye idéer. Vi ønsker
dem lykke til med fine skolehagesesonger.
Med hilsen fra skolehagegruppa v/ Frøydis.
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JULEMESSENE
Julemarkedet på Folkvang
var igjen på plass

Tekst og foto: Frøydis Cederkvist Stenerud, Redaksjonskomitéen
Etter ett år med nedstengning av fysiske messer, basarer og
julemarked, var arrangørene Ingvill Berg Holm og Kjersti Alberti
kjempefornøyde med at det i november 2021 igjen var mulig å
gjennomføre det tradisjonelle julemarkedet på Folkvang.
Tredje helgen i november, lørdag den 20. presis kl. 11.00 åpnet de
dørene for publikum.
Og disse lot ikke vente på seg. Det er mange som er faste kunder
og kjøper julegavene sine på dette markedet. Og her er alltid mye
å velge i, alt er håndlaget og av skikkelig kvalitet.
Glass både til pynt og som smykker, strikkeplagg, tovede klær
med innfelt silke, kniver med flotte slirer, engler i div. materialer,
nisser, trearbeider, julebakst og brente mandler og mye mer. Det
er lett å finne noe man liker.
Alle utstillerne er inviterte, her kan du ikke melde deg på.
Det sikrer kvalitet og at ikke mange har samme type varer. Det
gjør at det er stor mulighet for at alle selger noen av sine ting.
De var et par–tre færre utstillere denne gangen, så det ble lettere
å holde litt mer avstand.
Ville man ha en liten pause, var det nystekte vafler, kaker og kaffe

Hyggelig å rusle rundt på julemarkedet. Nissene møtte deg rett innenfor
døren.

å få kjøpt. Tradisjonen tro gikk hele overskuddet av loddsalget på
markedet til fotballklubben Caranba i Brasil. Der driver Tommy
Nilsen fra Ellingsrud et prosjekt hvor fattige barn får en mulighet
til et bedre liv gjennom fotballklubben. Pengene til prosjektet gir
de med glede. Mange barn blir reddet fra et liv i fattigdom, får utdannelse og kan klare seg selv som voksen. Virkelig verdt å støtte.
To dager hadde de åpent, og etter stengetid søndag var det fornøyde kunstnere og arrangører som kunne si seg tilfredse med nok et
marked, tolv i tallet.

Messe med mangt og mye
i menighetshuset

At året 2021 ikke var lett å planlegge noe i, ja det kan vel alle være
enige om.
Lenge var det usikkert om de kunne arrangere julemesse i Menighetshuset slik det har vært gjort gjennom mange år. I 2020 måtte
messa avlyses, slik alt annet måtte vike for Koronaviruset.
Men i november 2021 fikk de altså hatt sin julemesse, noe messeansvarlige Annveig Træthaug og Miriam Braserudhaget var veldig
glade for. Glad var også Menighetsrådsleder Anette Bøe Thorkildson. Det var bare å brette opp ermene og stå på, her skulle intet
mangle. Messa er som alltid åpen bare én dag, så pågangen av
interesserte var stor lørdag 13. november, ikke minst fordi det var
to år siden forrige fysiske messe. Det har blitt strikket veldig mange votte-, sokkepar og luer på disse to årene, i alle slags farger.
Strikkevarene gikk unna, og selvsagt hjemmebaksten som alltid
blir raskt borte. Også hjemmelaget saft var i vinden.
Da laksesmørbrød-spesialisten dessverre brakk ankelen før messa, ble det ikke laks å få denne gang, men Grete Andberg smurte
mange karbonadesmørbrød til sultne kunder. Kakene er alltid
populære, det er flinke bakere i menigheten, og kaffen er god.
Messer og markeder er fine møteplasser, og særlig når alt har
vært stengt så lenge. Det var godt å få en prat med naboer og
andre kjente sammen med kaffekoppen.

Basar/julemesse i
Høybråten Sanitetsforening

I 2020 måtte årets basar holdes digitalt, men denne høsten kunne damene igjen åpne dørene for den tradisjonsrike basaren/
julemessen på «Huset vårt». Du blir møtt av en varm atmosfære
og gode smil når du kommer inn døra. Rett innenfor dørstokken
til høyre står tombolaen klar. Der er det størst sjanse å vinne, så
barna er stadig bortom der. Trommelen, som egentlig er en gammel håndvaskemaskin, fungerer bra. Damen som passer standen,
sveiver beholderen rundt så loddene blander seg godt. Så er det
bare å stikke hånden ned i trommelen og fiske opp loddene. Det
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Mange fine gevinster. Og gode kaker for salg.

Under messa pleier Høybråten skolekor å synge i kirken kl. 12.00,
men det fikk de ikke til denne gangen pga. Koronaregler. Håper
det blir lettere til messa i november 2022.
Inntekten fra julemessa brukes til forskjellig arbeid i Menigheten
Høybråten, Fossum og Stovner, så pengene kommer godt med.
Fornøyde arrangører kunne pakke sammen atskillig mindre enn
de pakket opp. Slik skal det være. Det er mye jobb, så det kjennes
godt når det er vel i havn.
Det er så trivelig med disse gamle tradisjonene som fortsatt holdes i hevd her på Høybråten.

er mange hyller å velge gevinster på. Går du lenger inn i lokalet,
ser du det bugnende hoved-gevinstbordet. Loddene får du kjøpt
ved bordene hvor damene sitter og skriver i nummererte gammeldagse loddbøker. Navn, adresse og telefonnummer blir notert.
Mange bøker med gjennomgangslodd, men spesialbok med barnegevinster.
Langs hele den ene veggen er det masse håndarbeider for salg.
Luer, halser, sokker og votter, tovede nisser, malerier osv. Det er
bare å velge. Fine gaver.
Er du kaffetørst eller litt småsulten, så kan du få dekket dette behovet med det samme. De kan ikke bare selge lodd og håndarbeid
disse damene, de er også supergode til å bake og steke vafler.
Lørdag ettermiddag er det trekning, og mange kommer og tar seg

JULEMESSENE
en kaffe for å følge med. De har tatt lodd både fredag og tidligere
på lørdagen. Dette er samme prosedyre hvert år. Her skal det ikke
moderniseres, utenom «trekkemaskinen» da. Det vanlige har
vært at noen trekker både bokstaven på boka og loddnummeret ut
fra to kurver, men med så utrolig mange gevinster går det raskere
med «trekkemaskin» som viser numrene i rask rekkefølge. Utover
dette så skal basaren fremdeles ha et sus av fortid. Og det fungerer jo kjempebra.
Mange fornøyde vinnere rusler hjem med gevinster i poser og
vesker, og som alltid er det noen som har ekstra mye vinnerlykke.
Foreningsdamene hadde enda en stor jobb foran seg før de kunne
dra hjem for kvelden. Nok en vellykket basar var over.

MENIGHETSMESSA

En lørdag full
av vårstemning

Lørdag 26. mars var det Vårmesse i Menighetshuset ved Høybråten kirke.
Menighetene Høybråten–Stovner og Fossum sto bak, ildsjelene var Kari Aaslund,

Trekløveret Anne-Brit, Kari og Gunhild, kreative messeledere.



Gunhild Sannes og Anne-Brit Holte, sistnevnte ledet oss gjennom programmet fra
kl. 11 til 15. Da vi ankom messa var det
stapp fullt i salen. De måtte sette inn flere
stoler. En stund var det over 70 personer
inne i lokalet på en gang. Og noen kom og
noen gikk hele tiden, så det var svært godt
besøkt.
Bordene var pyntet så fint med knallgule
utsprungne påskeliljer og grønne grener,
som en skikkelig velkomst til alle besøkende. Det var veldig mange fine håndarbeider
å få kjøpt, både strikking, hekling og søm,
bakverk, stiklinger til sommerblomster,
tomatplanter etc. Og det gikk unna med
løpere, sokker, grytekluter, kringlestenger,
og planter m. m. Selvsagt var det loddsalg,
10 kr. pr. lodd, sirlig oppskrevet i bøkene
med navn og telefonnr.
Vår tidligere prest Elisabet Kjetilstad, nå
prest i kvinnefengselet på Bredtvedt underholdt med gitarspill og sang og noen
kloke ord. Det ble fortalt om vennskapsmenighetene i Palestina og Latvia, hvor
flott det er å kunne samarbeide med andre
kulturer. All inntekt fra messa går til disse
vennskapskirkene, som de kan bruke i sitt
arbeid der de holder til.
Åresalg er selvsagt på messer i menigheten, og de var utsolgt før alle hadde fått
sjanse til å kjøpe. Nå må nok styret lage
flere årer, så det blir nok til alle som vil
støtte.
Rundstykker, varm mat og deilige kaker
var i vinden. Det var ikke et kakestykke
igjen da messa gikk mot slutten. Kjøkken-

Her er det mye fint til salgs, alt er håndarbeid.

personalet jobbet intenst for å ha fulle fat,
fylte kaffekanner og mugger med saft.
Kl. 15.00 var det tid for hovedtrekning. Det
var mange gevinster som skulle trekkes.
Noen familier gikk stadig ut med vinnerlodd, ble ropt opp om og om igjen. Godt å
vinne ryggsekk, og så kunne fylle den med
andre gevinster. Men lodd er sjansespill,
og noen har tydeligvis mer vinnerlykke enn
andre.
Vi som ikke vant, måtte nøye oss med det
vi handlet og de deilige kakene vi kunne
nyte. Hovedsaken er jo at det ble bra inntekter til en god sak. Og det tror jeg virkelig det ble. Arrangørene er veldig glade
for all støtten fra alle som kom på messa.
Dette er et sikkert vårtegn, og nå når vi
kan møtes igjen, viser det seg å være liv
laga også etter Koronapandemien.
Messa varer jo bare fire timer, men har
tatt uker og måneder med forberedelser.
Veldig bra gjort av alle de involverte. Da er
det vel bare å starte på forberedelsene til
julemessa. God vår og sommer til alle.

Frøydis C. S.

Over: Prest Elisabet Kjetilstad gledet alle med
sang og spill og gode ord.
Til venstre: Mange fine gevinster på messa.
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Tidenes julegrantenning
i Høybråten-parken

Tettpakket i Høybråtenparken når julegrana skulle tennes. Aldri har det
vært så mange samlet ved julegrantenningen.

Nisseorkesteret spilte av hjertens lyst, selv om fingrene ble kalde.

Tre glade nisser sto for poseutdelingen. Her er gutten som fikk en av de
siste posene.
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Tekst og foto:
Frøydis Cederkvist
Stenerud
Redaksjonskomitéen

Søndag første advent 2021 kunne Høybråten Velforening heldigvis invitere til tenning av julegrana igjen. Året før var det ikke lov
å samle så mange, selv om det var utearrangement. Julelysene
på grana ble tent, men det var ikke mer enn 12–15 personer til
stede i 2020. Denne adventssøndagen sto i storkontrast til i fjor.
Det var dårlig med snø, men fem-seks kuldegrader viste at det
var vinter.
Presis kl. 17.00 satte kveldens konferansier Anne Jenner i støpselet, så lysene tentes på den flotte grana. Folk hadde strømmet
til den siste halve timen og parken ble fylt til randen av store og
små som ville ha med seg julegrantenningen.
Dette føltes som en gylden anledning til å treffe naboer og andre
kjente da de fleste av oss var sultefôret på samvær med andre.
Koronaen hadde styrt i over halvannet år, det meste hadde vært
nedstengt.
Det var smilende folk over alt. Nisseorkesteret spilte kjente og
kjære julemelodier og skolekoret sang av full hals. Her var mye
julestemning og glede. Pepperkaker og gløgg gikk unna, 25 liter
var borte på kort tid. Det ble mange beger det! Sokneprest Elin
Lunde sa noen kloke ord om julen og dens gleder. Det hører
med både gaver, god mat, kaker og godterier, men vi må ikke
glemme hvorfor vi feirer jul. Spesielt i denne tiden bør vi også ha
med oss gleden over å glede andre, gi omsorg til dem som virkelig trenger en utstrakt hånd.
Velets mangeårige leder Villy Kolstad og sekretær og konferansier Anne Jenner, var mektig imponerte over fremmøtet denne
kvelden. Det pleier å være en stor samling av Høybråtens beboere, men maken til årets oppmøte hadde ingen av dem sett før.
Antall poser som blir pakket, stiger for hvert år. Når de så ut over
folkehavet, ble de likevel litt engstelige for om det var nok.
Det ble anslått 1400–1500 mennesker i parken. Fantastisk!
Å rope på julenissen, det er noe alle liker. Det ble ropt så det
hørtes til Stovnerbrua. «JULENISSEN»!!! Spenningen er til ta
og føle på blant de minste barna, og de litt større vil gjerne at
nissen kommer med godtepose de også.
I vår tid, med nok av både mat og godis, er det fint at barna fremdeles kan glede seg over nissebesøk. Og snart kom tre nisser
med fulle sekker inn gjennom folkemengden. Med iskalde fingre
kunne Nisseorkesteret avslutte kveldens spilling i fin stil. Velforeningens vakter er proffe ved innslipp til nissene, her skal det
ikke dyttes eller snikes, de minste skal få førsteretten.
Og alle oppfører seg eksemplariske. Etter hvert stiger alderen på
barna som ønsker seg pose. Og sannelig holdt det akkurat. Den
siste posen fikk Felix, som var kjempefornøyd.
Anne entret igjen scenen og takket alle som hadde gjort en innsats både før og under arrangementet. Både Nisseorkesteret og
Skolekoret ble takket for opptredener, så vel fortjent. Publikum
ble ikke minst takket for et strålende oppmøte og ønsket velkommen igjen ved neste julegrantenning.
Vel blåst, kan man vel trygt si om julegrantenningen 2021.
Tradisjonen tro sang Skolekoret kjente julesanger.

HØYBRÅTEN SKOLE

Går først i
17.-maitoget

Høybråten skole er 100 år i
år. Jubileet markeres fra 5. til
17. mai 2022. Vel-Nytt kommer med mer fra jubileumsfeiringen i høstutgaven 2022.
Ved Ricke Müller,
rektor ved Høybråten skole
Markeringen startet med forestillinger for
alle elever i skoletiden torsdag den 5. mai.
Det skulle bli et forrykende show, og i skrivende stund vet vi ikke hvem som kom.
Den 9. mai gikk vi tilbake 100 år i tid. Vi
skulle ha en skoledag slik den var i 1922.
Stortingspresident Masud Gharahkhani
kom på besøk. Han ønsket blant annet å
snakke med elevene om demokrati og om
Grunnloven. Elevene sang for Stortingspresidenten og det var også anledning til å
stille ham spørsmål. Han fikk også omvisning på skolemuseet.
Torsdag den 12. mai vil det være mulig for
foresatte å komme på skolebesøk. Vi har
laget en skoleutstilling som viser skolens
tidslinje frem til nå. Det er også mulig å
handle fra vår elevkafe. Fredag den 13.
mai er det filmdag. Vi viser hvordan hvert
klassetrinn har det nå i 2022. Skolekorpset holder også rekrutteringskonsert for 2.
og 3. trinn. Mandag den 16. mai går skolen
prøvetog til Stovnerskogen sykehjem.
Så kommer den store finalen tirsdag 17.
mai. Høybråten skole skal gå aller først i
toget og gjett om vi gleder oss!

«Stikk innom» på
Høybråten skole

«Klubben» drives av FAU og alle elevene
har adgang til kveldene når «Stikk innom»
arrangeres. Det skal være fire kvelder pr.
år, to om våren og to om høsten. «Klubben» er åpen to timer pr. kveld. Arrangementet foregår inne på musikkrommet og
i amfiet, både øverst i trappa og nedenfor
trappa. Barna får gjerne danse til musikk
de liker, leke, spille brettspill, TV-spill,

Stolte elever og lærere stilte til fotografering for Vel-Nytt. Fra venstre: Michael Bragmo Inderlid,
nestleder i eleverådet, Ricke Müller, rektor, Linda Lund, undervisningsinspektør og tog-leder,
Maud Alette Christiansdatter Bratsberg-Siri, sekretær i elevrådet. Jesper Grimsrud Falla,
elevrådsleder var opptatt på annet hold da bildet ble tatt.
(Foto: Vel-Nytt.)

Program 17. mai

07:30 Bekransning ved bautaen over falne
i 2. verdenskrig. Elevrådsleder bekranser,
representanter fra 17.-maikorpset spiller.
08:00 Flaggheising.
Høybråten skoles musikkorps spiller.
08:00 Kransenedlegging ved Wergelands grav.
Elevrådets sekretær Maud Alette Christiansdatter Bratsberg-Siri skal holde tale ved graven, sang ved skolekoret.

10:00 Tog i byen.
Skolen går som nummer én med ny jubileumsfane.
11:00 Mottakelse i Rådhuset.
14:00 Borgertog ved Høybråten skole.
Rute: Bergtunveien – Fredheimveien –
Linjeveien – Folkvangveien – Høybråtenveien – Bergtunveien.
14.30 17. mai-arrangement ved skolen.
17.00 «Stikk innom».
HFAU ansvarlig for kveldsarrangement.

09:00 Seremoni ved Eidsvolls plass.
Klasse 3a skal delta på sangarrangement.
spille bordtennis og synge karaoke m.m.
Dansespill er også populært. Det er et
trygt sted å være, to foreldre fra hvert trinn
er vakter på omgang. Alle foreldre må
delta i løpet av barnas skoletid. Regelen er:
Har de ikke klart å skaffe to foreldrevakter,
så kan ikke den klassen delta. Men dette
pleier å gå veldig fint.
Da jeg kom på besøk, var det 260 barn til
stede fra 4.–7.-klasse. Kvelden før var det
småskolen fra 1.–3.-klasse, da var det 178
barn der. Det er også lov å leke ute, så det
var barn over alt. Alle smilende og blide,

Kioskvarene går unna hver gang. Foreldre bak disken.

noen danset, noen spilte TV-spill, bordtennisbordet ute var i bruk og i trappa i amfiet
satt mange og slo av en prat. Flere brukte
basketkurvene og noen lekte «har’n».
Dette er et skikkelig «friminutt» i kjente
omgivelser for ungene.
I kiosken gikk godterier og drikke unna.
Inngangspenger er kr. 30 og i kiosken kan
de handle for inntil kr. 70 hver. Hensikten
med disse kveldene er at det skal være
greit å være sammen på tvers av trinn og
klasser. Skape trygge relasjoner, motvirke
mobbing, legge grunnlag for gjensidig

Her er noen jenter fra femte trinn som har det gøy på dansegulvet.
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toleranse. Finne ut at det er greit å være
sammen også med dem man ikke omgås
hver dag. Det er mandager og tirsdager
som brukes til disse kveldene. Inntektene
fra «Stikk innom» går tilbake til skolens
elever. Høybråten FAU sponser Elevrådet,
AKS og skolen med midler til et mer sosialt miljø for alle. De har sponset bordtennisbord både ute og inne, basketball-stativ
ute, baller til div. ballspill, høyttalere,

mikrofon, skoleball for avgangselevene
m.m. Jeg snakket med Jorid Næss-Torheim
som sier: «Stikk innom» er et unikt konsept vi er stolte av, og en viktig arv å ta vare
på videre i beste HFAU-ånd! Hun har barn
på femte trinn og synes det er både en ære
og en fornøyelse å være «på vakt». Hun
har vært og vil være med så lenge hun har
barn på skolen.
For meg så det ut som det var mange for-

eldre som koste seg. Mange barn ville gjerne fotograferes, men alle kan ikke komme
i bladet, selv om alle var like fine.
Det har vært stengt på «Stikk innom» i
Koronatiden. Nå var det stor glede over
at det kunne åpnes igjen. Og det var rekordmange 7.-klassinger der, godt å kunne
være sammen igjen. Takk for at jeg fikk
komme å snakke med dere, det var en fin
opplevelse.

Frøydis C. S.

STASJONSFJELLET SKOLE

Å kunne sette seg inn i hva andre tenker,
føler og erfarer, er grunnlaget for empati
og vennskap. Å lære å lytte til andre og
samtidig argumentere for egne syn gir
elevene et grunnlag for å håndtere uenighet og konflikter og for å søke løsninger
i fellesskap. Alle skal lære å samarbeide,
fungere sammen med andre og utvikle
evne til medbestemmelse og medansvar.
Skolen er en fellesarena for slik sosial
læring. Dette er ingen lett oppgave, men
krever kunnskap, klokskap og ressurser. I
tiden etter korona leste jeg mye om hvilke
ettervirkninger sosial isolasjon har hatt for
mange elever i hele landet og i andre land.
Dette bekymrer meg. Også på Stasjonsfjellet har vi elever som strever med utenforskap, psyksisk helse og vansker med å
komme på skolen og delta i fellesskapet.
Jeg skulle ønske meg mer ressurser inn i

skolen i form av andre fagpersoner som
kan hjelpe lærerne i dette arbeidet.
Til slutt vil jeg gratulere vårt FAU som har
blitt tildelt Høybråtenprisen fra Høybråten
Lions for sitt arbeid med Natteravner på
Høybråten. Jeg vil også takke Høybråten
Lions for sitt bidrag til at vi fikk gjennomført en teaterforestilling med fokus på
psykisk helse for alle våre elever og foresatte i høst. Alle bidrag fra lokalsamfunnet
og voksne i nærmiljøet, i idrettslag, korps
og annen frivillighet støtter opp under det
samme dannelsesoppdraget skolen skal
jobbe med. Dere er en del av laget til elevene. Det trengs gode lag.

drillerne i Østlandsmesterskapet med en
tropp og tre duetter. Jentene synes dette
var moro og de gleder seg til neste konkurranse. Hvis noen barn fra vårt nabolag øn-

sker å være en del av denne kule gjengen,
kan de besøke oss hver tirsdag på Haugen
skole kl. 17 eller ta kontakt på telefon med
Zoltan.

Vårnytt fra
Stasjonsfjellet skole

Ved Bjørn Skogholt
assisterende rektor Stasjonsfjellet skole
Torsdag 24. mars kunne skolen i samarbeid med FAU og klassekontakter endelig
arrangere skoleball for 10. trinn igjen!
Skolens aula var pyntet til fest, og det ble
en veldig vellykket kveld med mat, taler,
sang og dans. Tusen takk til alle elever og
foreldre som bidro med innsats og arbeid.
For meg symboliserte kvelden at vi nå kanskje legger bak oss en vanskelig tid med
mye restriksjoner på sosiale aktiviteter.
Det er tre år siden sist vi kunne arrangere
en lignende fest, og også i år måtte den
utsettes i forhold til opprinnelig plan, men
vi klarte det. Det er vi glade for!
Skolen har et dobbelt oppdrag i samfunnet, både et dannings- og et utdanningsoppdrag. Disse henger sammen, og er
gjensidig avhengig av hverandre. Dannelse
handler om utvikling av identitet, selvbilde,
utvikling av egne meninger og holdninger.
Slike ting utvikles i samspill med andre
mennesker. Sosial læring er like viktig som
faglig læring, og er noe som skjer både i
undervisningen og i alle andre aktiviteter i
skolens regi, som skoleball.

Vel-Nytt vil i oktoberutgaven ha med
tekst og bilder fra skoleballet.
Vi fikk dessverre ikke anledning i denne
utgaven.Red.

HAUGEN SKOLEKORPS

Lyst til å være
med?
Tekst og foto: Zoltan Berkes
Leder av Haugen skolekorps

I skrivende stund planlegger Haugen
skolekorps sitt tradisjonelle loppemarked
etter en lang pause. Endelig er vi i gang
med å gjøre oss klare til de store dagene
for korpset. Loppemarkedet er vår viktigste inntektskilde.
Den 23. og 24. april bruker vi som vanlig
Haugen skoles lokaler for loppemarked.
Naboer som har lyst til å hjelpe, kan kontakte Zoltan på telefon 41074819 eller på
e-post zotyo1973@gmail.com
Akkurat nå teller vi 19 musikanter og 9
drillere. For bare noen uker siden deltok
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I full gang igjen
etter pandemien!
Ved Øyvind Hofgaard (sekretær HSMK)

Vi i Høybråten skoles musikkorps har
kommet oss ganske greit gjennom pandemien. Til tross for at de fleste planlagte aktiviteter, spilleoppdrag og turer ble avlyst,
så har vi holdt det i gang med øvelser så
lenge det har vært tillatt. Både de ukentlige
enkelttimene som hver musikant har med
egen instruktør, og de felles samspilløvelsene ble i en periode avholdt digitalt.
Det er jo ikke helt optimalt å lære og spille
via nettet, så i den grad restriksjonene
tillot det så hadde vi øvelser med fysisk
oppmøte på skolen. Da var det viktig å ha
gode smittevernrutiner for øvelsene med
faste tildelte plasser med god avstand,
bruk av antibac og inndeling i grupper.
Heldigvis har situasjonen endret seg iløpet
av vinteren.
Travel vårsesong
Korpset består nå av nærmere 70 musikanter fordelt på aspirant-, junior- og
hovedkorps som ledes av dirigentene Oda,
Jakob og Espen. Vi er nå godt i gang med
normale aktiviteter igjen og korpset har et
travelt program denne våren.
I mars deltok Juniorkorpset og Hovedkorpset i Distriktsmesterskap Øst på Lørenskog der det var over 60 deltagende korps.
Juniorkorpset spilte Pirate-suite som er et
musikkstykke med flere ulike satser. De
ble tildelt Dynamikk-prisen som betyr at
dommerne var spesielt imponert over hvor
flinke juniorene var til å variere musikkens
styrke og intensitet. Hovedkorpset spilte
de to krevende stykkene Canticle og Fate
of the Gods og kom på en flott 7. plass i vår
divisjon. Dommerne kommenterte mange
gode enkeltprestasjoner og ikke minst godt
samspill, og kom også med konstruktive

tilbakemeldinger om ting korpset kan
jobbe mer med for å bli enda bedre. Veldig
bra innsats av alle.
I perioden mellom vinterferien og påsken
har korpset hatt et samarbeid med AKS
på Høybråten skole om pocket-trompet-kurs for elever på 2. trinn. Dette har
vært veldig populært og det har vært to
grupper som har hatt ukentlige øvelser
under ledelse av vår Juniorkorpsdirigent
Jakob. Aspirant- og Juniorkorpsene skal
spille rekrutteringskonserter i amfiet på
skolen for 2. og 3. trinn fredag før 17. mai.
Vi håper at dette gir mersmak for elevene,
og at mange av dem som har vært med
på pocket-trompet-kurs, hørt på konsert
og alle andre interesserte kommer på
vår instrument-prøving for nye aspiranter
torsdag 19. mai.
I begynnelsen av mai gjennomførte korpset loppemarked på Stasjonsfjellet skole.
Etter at pandemien medførte avlysninger
av fire loppemarkeder på rad i 2020 og
2021, var det kjærkomment å igjen kunne
samle alle foresatte til en travel og hyggelig
dugnadshelg. Loppemarked-helgen arrangeres det også marsj-seminar der korpsene øver marsjering og spiller konsert for
kundene på loppemarkedet.
Korpset deltar på flere aktiviteter i forbindelse med skolens 100-års jubileum dette
året. Blant annet ønsket skolen at korpset
laget en lydinnspilling av Høybråten skoles
marsj til benyttelse ved ulike anledninger,
og korpset har også spilt i forbindelse med
jubileumsarrangement for skolens ansatte.
Siden Høybråten som jubileumsskole skal
gå først i barnetoget i sentrum på 17. mai
så blir det en spesiell feiring. Korpset har
fått et ærefullt oppdrag med spilling foran
Stortinget om morgenen før barnetoget, og
er invitert til feiring på Rådhuset etter barnetoget. Og så blir det tradisjonell spilling

i det lokale 17. mai-toget og i skolegården
på Høybråten etterpå.
I juni planlegges det spilling og marsjering
både i forbindelse med velforeningens
parkkveld på Høybråten og i Oslo sentrum
i forbindelse med markering av at 2022 er
Frivillighetens år. Korpset har sin tradisjonelle Hederstegnkonsert der det deles ut
stjerner og hederstegn til medlemmene,
og sesongen avsluttes med spilling i forbindelse med avslutningsarrangement for 10.
trinn-elevene på Stasjonsfjellet skole.
I år blir det endelig også sommertur igjen
for musikanter i HSMK. Turen går til
Danmark hvor vi skal delta på Nordsø-festivalen i Aalborg-området, og det gleder vi
oss veldig til.
HSMK ønsker alle på Høybråten en fin vår,
og vi håper å se dere heie og klappe for oss
når vi er ute og marsjerer og spiller.
Ønsker du å støtte Høybråten skoles
musikkorps og det videre arbeidet for
våre musikanter?

Vi er takknemlige for både små og store
bidrag!
Vipps #12152.

HUSK PARKKVELDEN
PARKKVELDENtirsdag
tirsdag14.
4. juni kl.
kl. 18.30
18.30

•• 3K
 orpsene;
Høybråten skoles
korps spiller
musikkorps og 17.-maikorpset
• Skolekoret
• Skolekoret
med klovnen Juba
•• Trylleshow
K
 lovn/tryllekunstner
• Cash
spiller
ThorisCommitment
Supergutt
• Videre program ikke fastsatt enda
Salg av kaffe, mineralvann, pølser, kaker,
Salg
av kaffe, mineralvann, pølser, pophamburgere.
korn, is og kaker.
Møt opp og ha en hyggelig kveld sammen
Møt
ogHøybråtenbeboere.
ha en hyggelig kveld sammen
med opp
andre
med andre Høybråtenbeboere.

Arr.:
Arr.: Høybråten
Høybråten Velforening
Velforening
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HØYBRÅTEN SANITETSFORENING

Høst og vinter 2021 –
og planer for våren 2022
Året 2021 hadde koronapandemien holdt oss mye
atskilt, så også damene i
Sanitetsforeningen. Mange
planer hadde «gått i vasken».
Men de klorte seg fast til de
mulighetene de hadde hatt.
Disse damene gir ikke opp så
lett.
Tekst og foto: Frøydis C. Stenerud
Redaksjonskomitéen
Med strenge smitteverntiltak og kreativitet
fikk de til en god del aktiviteter høsten
2021.
I september var høstens åpningsmøte og
mange fornøyde damer møtte opp på
«Huset vårt». Det var jo sååå deilig å kunne møtes igjen, skravla gikk, det var mye å
snakke om. Gode vibber og masse glede i
rommet.
Oktobermøtet var spennende. Mannekengoppvisning fra forretningen «Stili» på
Strømmen Storsenter var kjempegøy. Mye
fine klær som ble vist fram av Sanitetens
egne flotte damer. Stor jubel.
Høsten bød også på barnehagebesøk; da
19 fem-åringer var innbudt til deilig høstsuppe og rundstykker. Suppa gikk unna,
og til gjengjeld sang alle barna for de flinke
kokkene og servitørene fra foreningen.
Veldig koselig dag.
Høstfest for eldre
Det var stor spenning om de også fikk
holdt «festmiddag for eldre» i oktober.
Hvert år siden 1958 har sanitetsforeningen invitert folk fra Høybråten på høstfest.
Kriteriet er bare at du må ha fylt 75 år. I
2020 måtte det avlyses, men nå ble det
gjennomført med et nødskrik. Koronasmitten hadde begynt å stige igjen, men
ved å følge alle smittevernregler til punkt
og prikke, ble det festmiddag, to kvelder i
løpet av ei uke.
Disse hyggelige samværene startet i 1958
med bussturer med guiding rundt i Oslo.
Etter hvert måtte det to busser til, for

dette var attraktivt. Bussene hadde stopp
på Holmenkollen Sportsstue hvor det ble
servert karbonader, kaker og kaffe.
Etter noen år ble det middag på Vardeheim i stedet for bussturer.
I 1985 kunne foreningen for første gang
invitere til festmiddag i eget hus, «Huset
vårt» var blitt Sanitetens eget hus. Gjett
om damene var stolte?
Det blir sendt ut ca. 300 invitasjoner, og
mellom 120 og 150 svarer «ja takk».
For de fleste var det nesten en fremmed
følelse å skulle på fest med mange mennesker, etter så lang tid hvor det meste
hadde vært stengt. Så da gjestene hadde
funnet sine plasser, og praten kom i gang,
var det nesten ikke ørens lyd å få. P.g.a.
Koronaen måtte alle registreres med navn
og telefonnummer, og håndspriten sto klar.
Alle satt på faste plasser, ingen mingling,
men alle var så fornøyde og glade over å
kunne treffes. Det er alltid koselig å komme til nydelig dekket bord. Peder Ytterli
spilte trekkspill, både til maten og til dans.
De fleste kjenner ham fra Høybråten Pensjonistforening.
Med så mange fornøyde gjester gikk
loddsalget som en lek. Maten smakte
nydelig og med diverse drikke ble det fullkomment.
Det ble behørig takket for maten og for
alt disse Sanitetsdamene har stått på for
å glede så mange. To vellykkede kvelder,
tradisjonen tro.
Foredrag og loddsalg
På møtet i november kom seniorrådgiver
på «kvinnehelse og forskning», Elisabeth
T. Svärd på besøk. Hun fortalte om hva
pengene til helseforskning går til. Dette
er penger Norges Sanitetsforeninger gir
bl.a. fra salget av fastelavnsris. De kommer
virkelig til nytte.
Første helgen i november var det lotteri i
inngangspartiet på skolen, til Lions Kunstutstilling. Veldig mange av dem som besøker utstillingen tar lodd hos disse blide
damene. Lodd og gevinster gikk unna.
Resultatet ble veldig bra.
Møter, kaféer og «Kløverturer»
I desember var det hyggelig julemøte med

Høstfest for eldre. God mat og hygge ved fint dekkede bord.
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god mat og drikke. Samtidig feiret de
avslutningen av NKS (Norske Kvinners
Sanitetsforening) sitt 125-årsjubileumsår,
selvsagt med deilig kake.
«Strikk og skravl» fikk de også til to ganger, i oktober og desember. Det var så
koselig. Ikke noe problem hverken med
masker eller skravling.
De samme månedene ble det også gjennomført søndagskafé. På desember-kaféen
var det julegrøt og juleverksted. Skikkelig
julestemning. Så flott å kunne gjennomføre på tross av Koronaen.
«Åpent hus» hver torsdag, mellom kl. 11
og 13, hvor ca. 20 damer og fem til ti babyer har hygget seg. «Kløverturene» hver
tirsdag gikk også bra gjennom hele høsten.
Fem til ti blide damer koste seg på tur hver
uke. Veldig trivelig.
«Julepapirdugnad»
På Storo Senter deltok åtte medlemmer
på «julepapirdugnad». De pakket julegaver
for kunder flere kvelder. NKS Oslo Fylket
tjener der penger som neste jul skal brukes til julegaver til barn i sårbare familier.
Av midlene fra dugnaden i fjor handlet,
pakket og delte Høybråten Sanitetsforening ut julegaver til trettiåtte barn i våre
nærmeste bydeler, via diakonene og Barnas Stasjon Lindeberg.
Nytt år – nye muligheter
Dessverre er ikke Koronaen forsvunnet
helt, men det er lys i tunnelen, selv om januarmøtet måtte avlyses. Veldig mye åpnet
opp etter hvert.
Årsmøtet var i februar, med begrenset
antall. Tretti personer kunne være i lokalet, men det var også mulig å følge møtet
digitalt.
P.g.a. smittesituasjonen har det vært vanskelig å planlegge temaer for kommende
møter. Men planen er å ha møter første
onsdag i månedene fremover, som før. Alle
er velkommen kl. 19, både medlemmer og
ikke-medlemmer. Plakater henges opp i
området.
Februar betyr Fastelavnstid. Medlemmer
møtes på «Huset vårt» flere formiddager
og kvelder for å pynte bjørkeris. Risene
blir solgt flere steder i distriktet og på
sentrene. Dette foregår over hele landet.
Pengene som kommer inn, går som nevnt
til forskning på kvinners helse, og er årlig
et veldig viktig bidrag.
Håper de planlagte «Strikk og skravl»-møtene, søndagskafeene, «Åpent hus» torsdager og «Kløverturer» tirsdager lot seg
gjennomføre gjennom våren 2022. Planen
var også å være med i 8. mars-toget med

Kjøkkenhjelp og serveringspersonell med foreningens leder Helene
Ottersen i midten.

egen parole. De vil også prøve å få fart i
Mai-blomst-salget, slik det var for en del år
siden.
Ønsket til alle i Høybråten Sanitetsforening mot sommeren er som hos alle oss
andre, at alle Koronatiltakene er borte,
og viruset har forsvunnet eller i alle fall er

Fem på gata
Tekst og foto: Frøydis C. Stenerud
Redaksjonskomitéen

Nå har vi passert to år med
pandemi. Smittesituasjonen
har svingt, noen ganger har
det føltes helt håpløst, med
isolasjon, munnbind over alt,
ikke samvær med andre enn
husstanden osv.
Andre perioder har det vært litt lettere,
lov å ha noen gjester, gå litt på besøk. Det
har heldigvis vært muligheter for å møtes
ute. Det har hjulpet noe at man har kunnet
gå turer, komme seg ut, leke med barn/
barnebarn i akebakken, gå i skogen, spise
matpakka ute og ha kaffe på termosen.
Men det er jo ingen tvil om at det har vært
en annerledestid for de aller fleste av oss.
Aller verst for dem som ikke kommer seg
så lett ut.
Den 1. februar løsnet de på de aller fleste
restriksjonene, hverdagene kunne leves
mer normalt, skoler åpnet, kulturen kunne
åpne kinoer, teater, konserter osv. Men det
var smitte i samfunnet så det holdt. Det
nærmest eksploderte, men de aller fleste
ble ikke like syke av Omikron som av de
første Koronavirusene. Men noen ble hardt
rammet i denne fasen også, så mange har
fremdeles vært forsiktige, og vil nok være
det en stund til.
Jeg har stilt tre spørsmål til fem på gata:
1. Hvordan påvirket Koronatiden deg og
dine?
2. Hva savnet du/dere mest?
3. Hvordan føltes det da de åpnet samfunnet igjen.
Birgitte Hansen:
1. Synes ikke det
påvirket oss noe
spesielt, men noe
positivt var det at vi
fikk mer tid sammen
med barna.
2. Det jeg savnet
mest var å se mer til
resten av familien og
nære venner.
3. Det mest positive
ved åpning igjen, må være at spesielt barna kan leke på kryss og tvers, være med
på aktiviteter som før. At vi kan reise litt,
slipper å være redde for å gjøre noe feil i
forhold til større grupper. At livet kjennes
litt mer normalt igjen.

helt ufarlig. Da kan våren avsluttes med
dugnad på «Huset vårt», både inne og ute,
Parkkveld i regi av Velforeningen i juni og
foreningens egen sommerfest som alle
gleder seg til hvert år.
Vi bør berømme disse flittige og kreative
kvinnene som bærer NKS på sine skuldre,

med alle sine oppgaver, innsamlinger og
omsorgsarbeid, gjennom «gode og onde»
dager. Her er det kampånd og vilje, og vi er
enige om at det er virkelig godt jobba. Heia
Høybråten Sanitetsforening! Lykke til med
alle videre prosjekter.

Bente Breivik:
1: Vi er en familie på
fire og synes det har
vært en rar tid. Få aktiviteter og mye hjemmekontor, men vi har
vært heldige, hatt lite
sykdom og ikke gjort
så store endringer.
2: Aller mest savnet
vi storfamilien og
vennene våre i lange
perioder. Kultur var også et savn.
3: Da samfunnet åpnet føltes det helt fantastisk og nesten litt uvirkelig.
Utrolig glad for dette. Håper det varer.

2: Det vanskeligste
var å være student
langt hjemmefra. Silje
studerer i Tromsø,
og syntes den første
tiden uten nære venner var litt lei. Men
etter hvert som man
ble kjent, bygget man
opp nære relasjoner
på kort tid. Stortrives
som student. Hun er
reiseglad og savnet veldig å kunne dra på
nye eventyr.
3: Da samfunnet åpnet, føltes det befriende. Bare det å kunne ta en tur på byen uten
å måtte planlegge på forhånd, føles som en
seier. Nå ligger alle muligheter åpne, det
gjelder bare å gripe dem.

Elin Johanne
Strandås
1: Syntes det var
veldig greit med
reglene som kom.
Stolte på myndighetene og fulgte oppfordringene. Men det
var en frihet å kunne
gå turer, og å treffe
andre ute. Så det
gikk bra.
2: Det største savnet var mer naturlig samvær hos hverandre med øvrige familie og
gode venner.
3: Det var en fin følelse da samfunnet
åpnet, men holdt allikevel litt igjen enda
en tid. Munnbindet var med en god stund
etter åpning, sammen med tanken om en
viss avstand. Det går seg nå til etter hvert.
Silje Berg
1: Nedstengningen var både dårlig og bra.
Det gode var at man roet ned på en måte
man sjelden gjør. Det faste jaget ble borte.
Det dårlige var at mange planer gikk i
vasken. Skulle på en tre måneders reise
til Asia, men den skrumpet inn til to uker.
Trist, men allikevel godt å komme hjem
akkurat da.

Eirik Grønnevold
Ovland
1: Personlig synes
Eirik tiden har gått
greit. Siden han bor
hjemme med familie
har det ikke vært ensomt. Hele familien
har vært i full jobb
hele tiden, så det
har vært forholdsvis
normalt. Ingen ble
syke før nå i
februar–mars. Da ble de smittet alle
sammen. Men det har gått bra. Jobbmessig
var det en del merarbeid, mye spriting og
lange dager med munnbind.
2: I perioder var det litt stusselig å ikke
kunne gå til noen. Savnet var da å være
mer sammen med gode venner.
3: Åpning føltes bra, men tok det med
ro. Det beste var nok å kunne jobbe uten
munnbind. Og det er jo deilig at livet er
mer normalisert. Håper veldig på en sommer hvor Koronaviruset ligger lavt, helst
forsvinner helt. 
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Juletur til Røros
med Savalen Hotell
1.–3. desember 2021
Tekst: Ragnhild Nordengen
Foto: Gudveig og Alfred Skaare
I nærmere 20 kuldegrader ble 25 godt
påkledte turdeltagere hentet på Høybråten
kl. 8.30 med kurs for Røros hvor det var
meldt enda kaldere vær.
Alle hadde funnet fram ull og skinnklær
fra topp til tå, også mannfolka hadde dratt
ull-lua langt nedover øra! Et sjeldent syn!
Dette måtte kommenteres av Tormod som
kjørte oss: «Jasså, er det denna pingvinflokken jeg skal ha med på tur i dag, da?»
Mye latter – for slik både så og følte vi oss!
Turen nordover på E6 gikk fint med stopp
på Tiurkroa, Koppang,
På veien videre fikk vi servert litt godt fra
«Kurven», og Buss og Reiseservice v/Tone
hadde sendt med pepperkaker og sjokolade, veldig koselig.
Vel oppe på Savalen, ble vi ønsket «Velkommen til Vinterland», Så riktig! For her
var det snø og kulde!
På peisen brant et stort bål, og vi fikk
gløgg, kaffe og kake mens alle fikk installert seg.

av sledene. Inne i en gammel restaurert
og litt ombygd løe fikk vi servert gløgg
med «no godt i», og et foredrag der vi
bl.a. fikk vi høre om det store innslaget
de hadde med mange hester og sleder på
Røros-markedet hvert år.
Turen nedover var også fantastisk, og med
lett snødryss ble vi virkelig hensatt i gammeldags julemodus.
På hotellet ble det tid til en varm dusj og
litt omkledning før middag.
Vi fikk buffet med varm og kald mat, helt
greit og godt. Og etterpå ble det hyggelig
samvær nede i storsalen, med underholdning av en trønder som var kjempegod til å
synge og ellers spilte til dans.
Til Røros
Neste dag, ikke fullt så
kaldt, dro vi til Røros,
ca én times kjøring på
fine veier. Her fikk vi
fire timer på egenhånd,
og folk forsvant fort i
alle retninger. Noen
besøkte de fine utebodene eller tok en tur
i de to hovedgatene og
de artige små smugene
imellom. Selvsagt er
det mer liv i smug og
bakgårder om sommeren, men alle fikk vel
med seg Røros-charmen. Og litt handling
ble det, både nisser

Kanefart
Kl. 16.00 møttes igjen «pingvinflokken»,
nå enda mer påkledd, til kanefart i 22 kuldegrader. Seks hester hentet oss utenfor
hotellet, tenk å få en gammeldags doning
med meier!
Vi ble godt pakket ned i tepper og skinnfeller, før ferden startet inn i skogen. Med
fakler og dombjeller, snøtunge trær, godt
sledeføre og sprakende kulde var det helt
magisk.
Turen gikk inn til gården der de drev stort
med hester hele året, og vi tullet oss ut

Hovedgata i Røros med
kirken i bakgrunnen.

Magisk stemning under kanefarten.

Litt av hvert å se på under besøket i Røros.
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og mat-spesialiteter fant sin vei ned i våre
sekker og vesker.
Kl. 15.00 var det tid for hjemtur til hotellet.
Der ble det mulighet for «en liten strekk»,
en tur i bassenget eller bare litt kaffe og
kake i hyggelig lag foran peisen.
Om kvelden fikk vi julebord-buffet med all
slags deilig gammeldags julemat + mange
nye typer salater, og et helt overdådig dessertbord.
I dansesalen fikk vi plassert oss i to store
salonggrupper. Her ble det mer hyggelig
prat, dans og «mingling».
Neste dag var det tid for hjemreise kl.
10.00. Turen gikk samme vei tilbake med
stopp og lunsj som på oppoverturen. Vi var
hjemme i 15- tida.
Tormod takket for turen, han er glad for
å ha oss som kunde, og synes vi er en fin
gjeng å kjøre på tur med. Kjell Erik takket
også for flott tur og trygg kjøring. Buss og
Reiseservice strekker seg virkelig i alle retninger for å legge til rette fine turer for oss.
Ikke minst med å ta imot og ordne våre til
tider mange på- og avbestillinger.
Gleder oss til flere turer neste år!

Besøk på puben ble det også tid til.

DIN LOKALE

SYKKELBUTIKK
Vi har mange gode

VÅR-TILBUD!

Mange gode vårtilbud
på sykler og utstyr!

• Vi har stort utvalg av
EL-sykler, kom gjerne
innom for en prøvetur!
• Vi har utvidet verkstedet
og tar alt av
sykkelreparasjoner!

Åpningstider er mandag–fredag 7.00–19.00 og 9.00–16.00 lørdager
Besøksadressen er Solheimveien 56, 1461 Lørenskog
Tlf. 67 97 30 02 • Mailadr.: info@sykkelopplevelser.com
Vi har også åpnet avdeling i Storgata 26 i Lillestrøm. Tlf 63 82 90 00.
Åpent mandag til fredag 10-18 lørdager 10-15.
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SØNDRE HØYBRÅTEN GÅRD

Et kulturminne
som forfaller

Vethe-gården, eller Søndre Høybråten gård som er det offisielle navnet, var forsidebildet i høstens utgave av Vel-Nytt.
Gården er en av de tre gårdene som har gitt opprinnelse til
navet Høybråten. Dette kulturminnet er i sterkt forfall, noe
som er trist å se. Nå er det imidlertid planer for å pusse opp
huset.
Tekst og foto: Dag Oskar Jensen
Redaktør, Vel-Nytt
Det er i dag den flerkulturelle frilufts- og
miljøvernorganisasjonen Wild X som disponerer gården. Wild X jobber for at minoritetsungdom skal erobre nye deler av det
norske samfunnet, og at ungdom fra byen
skal få ta del i nye opplevelser. Vel-Nytt
stakk innom Vethe-gården tidlig på nyåret
og traff daglig leder Ali Zuhair Abdullah.
Han fortalte innledningsvis litt om hva
ungdommene er med på i Wild X.

Litt om Wild X
De lærer førstehjelp, orientering, bålfyring,
dyreliv, jakt, fiske, matlaging utendørs,
padler, går lange turer, bor i telt og i hytter,
bor i gapahuk eller sover under stjernene.
Ungdommene får møte rådyr, grevling,
elg, mink, rev, rype, ørn, makrell, ørret og
abbor. Wild X driver uttynningsfiske, tar
vannprøver, jakter rådyr, fanger mink og
holder jegerprøve.
Organisasjonen har gratis turtilbud til
gutter og jenter fra 12 til 25 år og alle som
vil og som deler Wild X sitt grunnsyn kan
bli medlem eller jobbe som frivillige.
I tillegg til dette samarbeider de med bydeler og skoler der de gir tilbud om tett

oppfølging og praktisk arbeid til ungdom
som av ulike grunner ikke er på skolen i
perioder. Kommunens store sommerjobbsatsing har de også vært en del av, ungdom
fra Bydel Stovner har vært med å pusse
opp huset innvendig og gjøre uteplassen
fin. Bydelen har betalt lønna og Wild X har
bidratt med arbeidsoppgavene. Ali forteller
at de har treff tre ganger i uka, om sommeren kan være 50–70 ungdommer som
møter opp.
Manglende vedlikehold
Oslo kommune eier bygningene og
Oslobygg har ansvaret. Wild X overtok
som leietaker i 2015. Tidligere hadde
bydelen en fritidsklubb i lokalene. Ali
kan fortelle at «lokalene så ikke ut!» da
de overtok. Innvendig har de gjort mye
oppussingsarbeide på frivillig basis, blant
annet har de fått installert nytt kjøkken. De
fleste av rommene er malt og pusset opp,
men utvendig får de ikke lov å gjøre noe
på egenhånd. Eier av bygget har ansvaret
for dette. Flere steder drypper det vann
gjennom taket når det regner og hele bygningen bærer preg av forfall.
Wild X har gjentatte ganger bedt kommunen om å få satt bygningen i stand, de har
vært på besøk i Rådhuset og snakket med
politikere der, byrådslederen har vært på
besøk og alle er enige om at bygningen må
opprustes. Ingen har så langt fått satt noe
i gang.

Utvendig er forfallet godt synlig.

Mange steder inne kan man se fuktsakder i taket.

Fuktskadene i kjelleren er også godt synlige.

Ali viser stolt frem det nye kjøkkenet.
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Ali forteller at Oslobygg er innom flere
ganger, men de har toet sine hender og
sier at de har søkt om midler. Det er vanskelig å få bevilget penger til dette. Nye,
store og kostbare prosjekter blir igangsatt,
men det er begrensede midler som er satt
av til vedlikehold.
Vel-Nytt har vært i kontakt med Oslobygg.
Prosjektleder Margrete Apelseth har
fortalt oss at nå kommer det til å skje noe
med bygget. De planlegger å tilbakeføre
huset til slik det var, og nå arbeider de med
forundersøkelser. Hun håper at Wild X
vil bli godt tjent med det ferdige arbeidet
på hovedhuset. Et arkitektkontor og utførende entreprenør er koblet til prosjektet.
Byantikvaren har kommet med innspill

til forundersøkelsen. De har transkribert
gamle kilder, som branntakster og har
samlet opplysningene i kronologisk rekkefølge. Byantikvaren har også funnet foto
fra 1933 som viser langsiden av huset med
tidligere vindusutforming. Dette fotoet
finnes i årboka til Groruddalen historielag
fra 1987. Groruddalen historielag har også
bidratt med gamle bilder i god oppløsning.
De har fått kontaktinformasjon til etterkommere av tidligere eier som har delt
gamle bilder fra familiealbumet. Her finnes det blant annet detaljer fra inngangspartiet, at hagestuen hadde avrundede
hjørner og at det der var dobbel altandør
med smårutet glass.
Like før påske gjorde Oslobygg registre-

Bildet viser Søndre Høybråten gård i 1933.

(Bilde fra Groruddalen Historielags årbok for 1987.)

ring på huset. De rev deler av panelet for
å se etter spor av tidligere vindusplasseringer og størrelse på vindu. De lette etter
gammelt panel bak den liggende kledningen, de sjekket yttertaket og åpnet takkonstruksjonen for å sjekke oppbygning. Etter
den ferdige registreringen ble panelet og
takstein satt pent på plass, og åpninger ble
forseglet og lukket. Nå skal Oslobygg lage
en plan for arbeidet som skal gjøres. Der
de ikke finner ut hvordan tidligere utførelse var vil de beholde dagens uttrykk.
Dette er svært gode nyheter for en av Høybråtens perler av bygg og for Wild X. VelNytt vil følge saken videre.

7. april startet arbeidet med å føre gården tilbake til fordums storhet.

(Foto: Margrete Apelseth.)

VEDLIKEHOLDSFRIE

SPROSSER
TIL NYE OG GAMLE VINDU
I PVC MED LIVSTIDSGARANTI!

Gratis befaring!
Pynteskodder lages på mål

SPROSSER
SKODDER
GLASSLISTER

97 79 50 49

tom.sandvaer@vimax.no
www.vimax.no

Sandvær Salg & Service
Tom Sandvær
Sprossemaker
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Natteravnene på Høybråten er i full gang!

Det er Stasjonsfjellet FAU
som har tatt på seg ansvaret
for at vandringene med Natteravnene på Høybråten skal
gjennomføres.
Ved Dag O. Jensen, redaktør Vel-Nytt

«Siden januar har FAU- representantene fra Stasjonsfjellet hatt sporadiske
vandringer for å bli kjent med nærområdet, utstyret, delt erfaringer og rustet oss
for våren og sommeren», sier Marianne
Solem, leder for Stasjonsfjellet FAU. «Etter påske starter vi opp med vandrekvelder
der hver klasse har ansvar for å stille med
natteravner. Men vi trenger at andre som
bor på Høybråten blir med oss og vandrer
på fredagene framover. Vi kommer til å leg-

Fakta:
Oppmøte fredager kl. 21 i Høybråtenparken.
Alle over 18 år kan være med
på vandringene.
Hunder kan ikke være med
på vandringene.
Vandregruppene skal bestå av minst
tre personer.
Natteravner bryr seg om, hjelper,
støtter og trøster når det trengs.
Følg med på Facebooksiden:
«Natteravnene på Høybråten» og bli
med oss på vandringer for et trygt og
godt nærmiljø på Høybråten.
ge ut informasjon på Facebooksiden vår –
Natteravnene på Høybråten – og der håper
vi at mange vil hive seg på og bli med å

En trivelig vandregjeng fra fredag 1. april. Fra venstre: Eirik Ødegaard, Hans-Petter Fjeld, Ellen
Kathrine Simonsen, Marta Holstein-Beck og Jon Andre Helbostad.
( Foto: Marianne Solem.)

Høybråtenprisen 2021
gikk til
Natteravnene
Tekst og foto: Kaare Martin Granerud
Lions Club Oslo Høybråten

Natteravnene på Høybråten
vant Høybråten-prisen for
2021 som Høybråten Lions
deler ut. Nå er de i gang med
å gå nye runder i nabolaget.
Leder Marianne Solem forteller hva de fokuserer på.
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– Ravnene begynner å samle seg etter
jul. Har du lyst til å være med å vandre på
fredagene framover? Møt opp i Høybråtenparken kl. 21.00, sier Solem.
Hun forteller at det må være minst tre som
møter for at det blir vandring en kveld.
– Vandringene er først og fremst å drive
forebyggende arbeid for å dempe uønsket
adferd og trygge områder der spesielt
ungdom oppholder seg, sier hun.
Soleklar vinner
President i Høybråten Lions, Christian
Lund, forteller at da forslagene til vinner
tikket inn fra Høybråtens beboere, ble det
raskt klart at én kandidat skilte seg ut –
Natteravnene.
– Deres engasjement i nærområdet for
å gjøre Høybråten til et trygt område å
ferdes i, spesielt på kveldstid for unge og
gamle, er viktig. Natteravnenes nærvær
på kveldstid har trolig også en preventiv
virkning på salg av ulovlige rusmidler i
nærområdet. Deres arbeide er også knyttet tett opp mot Lions eget arbeide for å

vandre sammen med oss», sier hun.
Natteravnene på Høybråten gjenoppsto
i april 2021 med Stasjonsfjellet FAU ved
roret. Siden da har det vært vandringer
de aller fleste helgene, også gjennom
vinteren. Det var veldig overraskende og
gledelig da Natteravnene på Høybråten
fikk Høybråtenprisen – en hederspris delt
ut av Høybråten Lions.
«Ja, det skal jeg si deg kom som en overraskelse», sier Marianne. «Men så gøy og
så viktig for motivasjon til å fortsette arbeidet! For det har ikke bare vært lett å få
nok folk til å stille, og jeg har følt meg som
«sjefs-masekråka» på Høybråten til tider»,
ler hun. Stasjonsfjellet FAU har bestemt at
prispengene skal komme elevene til gode.
Foreldrekontaktene og elevrådet vil være
med å bestemme hva pengene skal brukes
til.
Natteravnene på Høybråten følger to viktige regler for vandringene:
1. Vi må være minst tre personer som
vandrer sammen.
2. Hunder kan ikke være med, uansett
størrelse.
«Det siste er viktig fordi vi skal ha fokus
på den eller de som trenger hjelp hvis
akutte situasjoner oppstår. Å være minst
tre i gruppa har vi også erfart er viktig. Det
er lurt å være tre som vurderer situasjonene sammen. Natteravnene skal hjelpe
dem som trenger det, ellers er vi øynene
som ser og ørene som hører. Vi kontakter
politiet hvis vi mener det er nødvendig,»
sier Marianne. «Vi har hatt så mange fine
vandrekvelder, og vi vet at det er viktig at
vi er ute. Ungdommene synes det er fint å
se oss, noen voksne har hatt bruk for at vi
var der, og det har hendt at noen dyr har
fått hjelp. Viktigst av alt er at det har blitt
roligere på Høybråten nå. Det er sjelden at
større grupperinger samles for å slåss, og
vi har ikke hørt om overfall eller ran siden
vi startet opp for et år siden. Det er også
gledelig at Natteravnene på Stovner, Vestli
og Ellingsrud har kommet i gang. Det
skaper trygghet for mange som bor øverst
i Groruddalen.»

trygge barn og ungdoms oppvekstvilkår,
sier Lund.
– Det ble en soleklar vinner, og det er vel
fortjent at de får hederen, diplomen og
gaven på 15.000 kroner, sier han.
Ikke hund
– Viktige retningslinjer for vandringene er
at vi ønsker oss store grupper med trygge
voksne i alle aldre. Derfor håper vi at det
er besteforeldre, tanter, onkler, storesøsken og vordende ungdomskoleforeldre
som har lyst til å være med på vandringene framover, sier hun. Alle som vandrer
må være over 18 år og hunder kan ikke
være med –- av sikkerhetsmessige grunner
– uansett størrelse på hunden.
–- Natteravner andre steder i landet har
opplevd at mange ikke liker hunder, og
hvis den begynner å bjeffe, kan noen bli
provoserte og en ellers rolig situasjon kan
utarte, sier Solem.
Natteravnene er en politisk og religiøs nøytral organisasjon som arbeider for å gjøre
nærmiljøene til trygge steder å være for

HØYBRÅTEN SKOLE 100 ÅR

Vil du GRATULERE skolen med 100-årsjubiléet,
og samtidig gi et bidrag til produksjonen av festskriftet
som kommer til høsten?
Navnet ditt eller bedriftens vil trykkes i festskriftet
om ønskelig, som en personlig hilsen.
Du vil få heftet tilsendt.
Hilsenen for private er kr. 300, for bedrifter kr. 700.
Bankkt. 13150102566
(Foto: Eilif Holen.)

Ved betaling, skriv: Høybråten skole, ressnr. 13383703

Varsel om oppstart
av detaljregulering
– Høybråtenveien 79

Det var lett for Høybråten Lions å plukke ut årets vinner av Høybråtenprisen. Natteravnene på
Høybråten med Marianne Solem og Eirin Hansen Solberg mottok prisen, som ble delt ut av Geir
Johansen, president Christian Lund og Jørn Erik Øvald.

alle. De gule Natteravn-vestene er et signal
om at her kommer det trygge voksne som
bryr seg om ungdommen og lokalmiljøet.
Vandringene er først og fremst å drive
forebyggende arbeid for å dempe uønsket
adferd og trygge områder der spesielt
ungdom oppholder seg.
Det er Stasjonsfjellet FAU som organiserer, koordinerer og sørger for at vandringene i 2022 blir gjennomført.
Meld deg til tjeneste!
– Meld fra hvis du har spørsmål eller vil
være med på vandringer framover. Vi gleder oss til å høre fra deg! sier Solem.
For mer informasjon, bli medlem av Facebook-gruppen Natteravn på Høybråten.

Er det noe du synes vi bør
skrive om i Vel-Nytt?
Ta kontakt med
Dag O. Jensen på tlf. 98203332
eller send en mail til
dagoskar@icloud.com

Tidligere vinnere

1997 Odd Storsveen
1998 Høybråten og Stovner idrettslag
1999 Astrid Andersen,
Høybråten barnepark
2000 Høybråten skoles musikkorps
2001 Jan Gunnar Bråten
2002 Høybråten Sanitetsforening
2003 Eli og Stein Lyberg
2004 Hallvard Bech
2005 Thore Palving
2006 Odd Harald Gram og Arne Willy
Hansen
2007 Villy Kolstad
2008 Herbrand Brennhovd
2009 Rolf Torbo
2010 Leif Sommer
2011 Eilif Holen
2012 Ronny Steen-Olsen
2013 Høybråten Dameturn Forening
2014 Frøydis Cederkvist Stenerud
2015 Ragnar Torgersen
2016 Dag Oskar Jensen
2017 Anne Stene
2018 Jan G. Haanæs
2019 Høybråten basketballklubb

Rett før Vel-Nytt gikk i trykken, sto
overnevnte varsel annonsert i Akers
Avis Groruddalen. Dette dreier seg om
KIWI-bygget i Høybråtenveien 79 samt
de to nærmeste eiendommene i Kleiva.
Forslaget inkluderer også veiregulering
i Kleiva og eksisterende veiregulering i
Høybråtenveien. Veien er her opprinnelig regulert inn lenger nord enn dagens
veitrase. Forslagsstiller er Høybråtenveien
79 AS v/Raymond Orfjell.
Hovedhensikten med omreguleringen er
å legge til rette for en større dagligvarebutikk, gi en mer trafikksikker atkomst samt
å tilby en større variasjon av boligtyper på
Høybråten. Mot nord er det foreslått butikk i sokkeletasje og mindre næringslokaler i 1. etasje mot et torg. Boligbebyggelsen
er tenkt som leilighetsbygg i 3–4 etasjer
over næringslokalene mot nord og som
småhusbebyggelse mot sør. Til sammen
kan det bli ca. 1100 kvm næringslokaler
og 20–25 nye boliger. Det blir en opprydding i eksisterende veiregulering. Høringsfristen er 20. mai.
Ragnar Torgersen.
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Karneval med speiderne
i kirka på morsdagen

Den 12. februar var det morsdag, og sikkert mange mødre som fikk kaffe og muffins på senga. Men speiderne på Høybråten som skulle i kirka på karneval, måtte
være på plass kl.10.30, så frokosten kunne
ikke vare for lenge.
Det var en litt grå dag værmessig, blåste
skikkelig, så karnevalsfolket måtte holde
på hatten. Vel inne i kirka var det lyst og
varmt.

Utkledde speidere satt på første benk, der
var Vårine som Grinchen og Aleksandra
bokseren, Elea var spansk senorita og
Marie rosa cowboy, Alva var Tomine og
Tomine måtte være discodame fra 70-tallet, Kristin var en søt ballerina. Det er gøy
å kle seg ut.
Prest Iselin Klungland Isene snakket om
såmannen i søndagens tekst. Han har tro
på kraften i såkornet hvis han gir det næ-

Innsamlingsaksjonen 2021
Plans arbeid for «Barn ikke Brud» sto i
fokus ved fjorårets innsamlingsaksjon.
Fremdeles en svært viktig sak mange
steder i verden, dessverre. At barn loves
bort, giftes bort, er ikke til å forstå. Det
er lange tradisjoner som må rokkes ved,
dette mååå ikke lenger godtas. Barn må få
være barn og bli tatt vare på, uansett hvor
de bor.
Fra klokka 15.00 den 24. oktober var det
samling på Folkvang for alle som ville gå
med bøsser. Noen hadde registrert seg
digitalt, men noen meldte seg fysisk der og
da. Heller ikke i år var det nok bøssebærere til å dekke alle veiene på Høybråten. Synd ikke flere vil bruke et par timer
på disse viktige sakene som ligger bak alle
innsamlingsaksjonene.
Alle må kvittere for sin bøsse, og man blir
krysset ut når man kommer tilbake. Pengetransport kommer og henter alle bøssene og pengene blir talt opp et helt annet
sted. Det var også i år Jan Haanæs som
sto som leder for aksjonen, og de trofaste
medhjelperne var Bjørn E. Torbo, Rolf
Torbo, Anne-Lise Haanæs, Grete Andberg,
ny av året var Anne Jenner.
P.g.a. koronaen måtte alle ha på munnbind
når man var samlet og de fleste hadde det
også på når de gikk fra hus til hus. Og vi
holdt meter’n til alle.
Prøvde å gjøre armene så lange som mu-
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lig. Vi gikk med bøsse i nærområdet og
ble godt mottatt de aller fleste steder. Det
fortalte også de andre da de kom tilbake.
I bøssene lå klingende mynt og knitrende
sedler. Takk til alle som tok godt imot alle
som ringte på denne kvelden. Det er ganske morsomt å skulle finne alle husnumrene i veier hvor det er bygget bak
huset ved veien og bak der igjen. Rene
kjentmanns-prøven å finne fram.
Vel tilbake, senest kl. 18.00 var det varme

ring og stell for å vokse og gro, slik kraften
i Guds ord sprer seg der det høres.
Ei lita jente ble døpt. Barnedåp er alltid
hyggelig i Gudstjenesten.
Noen av speiderne var med og leste.
Selvsagt var det bønn og salmesang og
speiderbønn. Den er det også mange voksne som husker etter sin tid som tidligere
unge speidere.
Mange, både barn og voksne, gikk til
nattverd. Kollekten gikk til KFUK/ KFUM,
og den kommer godt med.
Etter at kirkeklokkene hadde slått 3x3
slag, var det samling i Menighetssalen.
Bare å forsyne seg med kaker, saft og kaffe. Alt smakte godt på en råkald februarformiddag. Pinata hang det ikke fra taket i år, den som alle speiderne slår løs på
så godteriet spruter. Men som erstatning
var det en stooor bolle med godterier, hvor
alle barna kunne forsyne seg. Praten gikk
livlig. Lenge siden man kunne samles slik,
uten mange regler.
Etter en times tid i salen var det tid for
alle å dra hjem, der sikkert noen fortsatte
feiringen av morsdagen. Håper alle hadde
en fin søndag. Høybråten KFUK/KFUM
tar gjerne imot flere barn og unge som vil
være med i speideren. For 2. til 4. klasse
er det møter på bedehuset onsdager kl.
18.00 til 19.15. Kontakt er Vegard, tlf.:
47906183.
For de større er det møter i kirkekjelleren
kl. 18.30 til 20.00. Kontakt er Anders,
tlf.: 91667957. Velkommen til et hyggelig
miljø, med mye moro på møter, turer, leirer
osv. 
Frøydis C. S.

pølser, saft, vafler og kaffe å få på Folkvang.
Bordene var spredt utover, alle passet på
avstand og sin kohort.
Anne Jenner styrte bl.a. vaffelpressa,
varme nystekte vafler fikk virkelig bein
å gå på. Dette ble som tidligere sponset
av Høybråten Velforening, Kiwi, Joker og
Arbeidersamfunnet. Takk til jobbegjengen,
sponsorer, bøssebærere og ikke minst takk
til alle som ga, i bøsser, med Vipps o. a.
Hvis alle trofaste bøssebærere får med seg
en venn til innsamlngsaksjonen i oktober
-22, ja, da kan vi dekke alle veiene her på
Høybråten. Det hadde vært flott.
		Frøydis C. S.

Trofaste medhjelpere ved innsamlingsaksjonen: Fra venstre: Anne Jenner, Rolf Edvard Torbo,
Grete Andberg, Jan G. og Anne-Lise Haanæs.

Velkommen til Mekonomen
Stovnerbrua Service Senter
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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

EUkontroll

EU-kontroll
Bestill time
i dag!

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 skjer 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: post@stovnerbrua.no
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Høybråten
stasjon
er 100 år

Tekst og foto: Frøydis C. Steneerud
Redaksjonskomitéen

Den 20. oktober 2021 hadde
stasjonen vår 100-årsdag.
Hvordan skulle man feire den
i Koronatiden? Jo, pølsefest
ute i det fri!
De fleste togpassasjerer liker vel også
pølser? Partytelt ble satt opp, pølsekoker’n
ble fylt, sennep og ketchup kom på bordet,
alt var klart. Det var markering av dagen
fra ca. kl. 16 til vel 17.
Ingen ville la tåka legge noen demper på
feiringen, men gleden var stor da den plutselig dro sin vei og det ble blå himmel, rett
før toget kjørte inn på stasjonen.
Høybråten Arbeidersamfunn og Høybråten
Velforening sto bak pølsefesten.
Selvsagt var vår egen historiker og «jernbanegale» Rolf Torbo med i arrangementskomitéen, i full jernbaneuniform. Han smiler fra øre til øre når det «snakkes» tog, og
det gjør han gjerne med alle som vil høre.
Denne spesielle dagen prøver alle som
er til stede å fange opp passasjerer på vei
hjem fra skole og jobb. Det ble lokket med
gratis pølser, og mange lot seg friste til
både en og to. Såkalte ventepølser har blitt
et begrep, om man venter på toget eller på
middagen. Rolf er nesten like glad i pølser
som i tog, så dette var midt i blinken.
Stort sett alle stasjoner hadde en kiosk ved
stasjonsbygningen i gamle dager.
De solgte aviser, sjokolade og selvfølgelig
wienerpølser. Det var mange togpassasjerer som daglig spiste sin ventepølse på
stasjonen.
På plakater kunne alle lese hvorfor det var
full feiring utenfor stasjonsbygningen. De
fleste som kom med toget var ikke klar
over at det var 100-årsjubileum, men det
fikk entusiastene ordnet med, alle visste
det da de dro videre.
Høybråten stasjon står som et gammelt
fint merke på alt som nybyggerne fikk til
de første tiårene av 1900-tallet. Stasjonen
er fremdeles veldig viktig for Høybråtens
beboere. Vi er helt avhengige av toget som
stopper her hvert kvarter.
Vel-Nytt GRATULERER 100-åringen på
etterskudd. Må den stå like fin i minst
hundre år til. 

Bildet øverst: Gutta bak arrangementet. Villy
og Rolf fra Høybråten Velforening og Høybråten Arbeidersamfunn.
I midten: Gratis pølse på stasjonen er ikke
hverdagskost.
Nederst: Godt med pølse for både store og
små.
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Stolte av hjemstedet vårt
Arina Aamir.

Ved Arina Aamir
Foto: Frøydis Cederkvist Stenerud
For ungdom i Norge i dag er tilhørighet
viktig. Følelsen av å kjenne tilhørighet og
føle at man er en del av noe større. Det er
på en måte en stolthet man bærer med
seg. Likevel er det mange som forteller oss
unge i Stovner bydel og på Høybråten at
vårt hjemsted ikke er «godt nok». At vi rett
og slett ikke er bra nok. Det tror jeg mange
er lei av å høre.
For meg, for mine venner og våre vennegjenger, er tilhørigheten til Høybråten og
Stovner en viktig del av vår identitet. Det
er nesten så det definerer en del av oss.
Men stoltheten vi har for vårt hjemsted,

vises kanskje ikke like sterkt når vi drar til
den andre siden av byen og blir spurt hvor
i byen vi er fra. Det er nesten som om det
er en skam å si hvor man kommer fra. For
sier man det, så er det kun fordommene
skapt av media som vil komme frem.
Men for oss som bor her, er ikke ungdomskriminalitet og gjengmiljøer noe som
definerer vår bydel. For oss er det barna
som sykler forbi om sommeren, de eldre
som går turer om vinteren, og de mange
som smiler når de går forbi eller slår av
en prat når de ser deg på butikken. Det er
det som definerer vårt hjemsted. Det er
vennene som står oss nære, naboene som
føles kjære og de gode minnene som dette
stedet har brakt med seg som fører til at

vi føler stolthet. At vi føler stolthet for det
lokalmiljøet vi er en del av; området vi bor
i, og menneskene vi omgås.
Det er det som er grunnen til at barna gleder seg til å gå i Øvre Høybråten barnehage når de er små. At de ikke kan vente med
å starte skoledagene på Høybråten skole
og fortsette deretter på Stasjonsfjellet.
Kjærligheten vi føler for dette området, er
det som bringer mange av oss sammen, vi
som ellers er veldig ulike. Det er en felles
ting som forener oss.
For meg handler ikke Høybråten og Stovner om guttegjenger som selger dop, eller
gjengoppgjør med knivstikking. Det handler om mennesker som ser hverandre, som
stiller opp for hverandre og som oppriktig
bryr seg. Det handler om et fellesskap
hvor alle er inkludert. Hvor det ikke har
noe å si om din opprinnelige bakgrunn er
fra bygda eller Somalia – eller om du er
åtte eller 80 år. For det som forener oss er
langt viktigere. Det handler om stoltheten
over hvor vi vokste opp. Ta derfor ikke fra
ungdommene denne verdigheten. For det
finnes faktisk en virkelighet utenom det
media fokuserer på. For det er akkurat slik
ordtaket sier: «Det er alltid to sider av en
sak».

Hvem var
Tomine?

Ved Arild Rognlien, redaksjonskomitéen
Som omtalt i Vel-Nytt nr. 2 2021, fikk
nordre del av Vardeheimveien nytt navn,
nemlig Tomines vei. Mange av oss har lurt
på hvem denne Tomine kan ha vært. Forslagsstiller og orakel i Høybråtens historie,
Rolf Torbo, forteller at det er Tomine Hverven som bodde med sin Even i Vardeheimveien 2. De var foreldre til den mangeårige
formann i Høybråten sanitetsforening,
Erna Jansen.
For å høre mer om Tomine, gikk vi til
hennes barnebarn, Edel Haagensen, født
Jansen, som bor på samme tomta. Tomine
kom fra Flekkefjord og Even fra Romedal.
De kom til Høybråten rundt 1910, fikk
bygd huset «Godheim» som de flyttet til
i 1913. Tomta var stor og egnet seg til
dyrking og dyrehold. I Høybråten småbrukerlag, som holdt til på Vardeheim, var de
ivrige medlemmer.
Tomine var svært sosial og holdt et åpent
hus, særlig for barna i nabolaget. Edel kalte henne for «Momo» og Sylvi Amundsen,
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Tomine og Even Hverven i sitt hjem «Godheim» i Vardeheimveien 2.

født Haukland og som fortsatt bor i veien,
husker henne som alle barnas «Momo».
Hver søndag serverte Tomine kaker og saft
til de små i det flotte lysthuset som lå opp

mot veien. Hun mistet sin Even allerede i
1950, men selv levde hun til 1971, da var
hun 95 år.

Vi har ledig
tannlegetime til deg!
Tannhelsesenteret på Lørenskog er en stor og moderne klinikk med
15 behandlingsrom, 15 tannleger, tannpleiere og tannlegespesialister.
I tillegg til vanlig tannbehandling kan vi tilby:

Tannregulering av voksne
og barn (kjeveortopedi)
For voksne også skjult
tannregulering. For barn
bosatt i Oslo kommune
gjelder de samme rettig
heter selv om behandlingen
gjøres i Lørenskog!

Behandling av snorking
Er du trøtt på dagtid?
Har du lett eller moderat
søvnapné? Er du misfornøyd
med din CPAP?
Søvnapnéskinne framstilles
individuelt.

Vi holder åpent hver dag,
hele året
Mandag–fredag 8–20
Lørdag–søndag 10–14
Andre helligdager 10–14
Ingen pristillegg for timer
kveld eller helg. Har du tann
verk, får du time på dagen!

R

Tannhelsesenteret Lørenskog AS
Skårersletta 10, 1471 Lørenskog • Telefon: 67 91 72 00 • www.tannhelsesenter.no
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DE GAMLE HØYBRÅTEN-SLEKTENE

Historien om Johan Albert
Schøyen og Schøyenslekta på Høybråten

Dette er historien om en av de mange familiene som måtte
bryte opp og flytte inn til Kristiania for å skaffe seg arbeid i
siste halvdel av 1800-tallet. De hadde nok alle en felles drøm
om å komme seg ut igjen av de trangbodde kårene i leiegårdene, men dette var lite realistisk for de fleste. Dette blir
derfor også historien om dem som var på rett plass til rett
tid og fikk muligheten til å bli med på det som en gang for
over 100 år siden var starten på nybyggertiden på Høybråten. Kildene er aviser, offentlige arkiver og adressebøker i
Oslo og Akershus i perioden 1827 til 1911.
Ved Bjørn Schøyen, Høybråten

Del 1. «Utvandrerne»
Det var den andre store nasjonale flyttedag
dette året. Jacob Andreas Olsen på Øvre
Skøyen i Nes på Romerike går den 14.
oktober 1885 en siste gang rundt på eiendommen. Han hadde som femte generasjon både eiet og drevet gården som hadde
vært i familien siden 1721. Jacob Andreas
var ikke odelsgutt på Øvre Skøyen. Han
var yngst av fem brødre, men tidlig død og
sykdom hos de eldre brødrene gjorde at
loddet falt på ham. Ved siden av ham går
kanskje den eldste gjenlevende sønnen, 15
år gamle Johan Albert som senere skulle
ha overtatt gården på odel.
Øvre Skøyen var tungdrevet og Jacob
Andreas som da kun var midt i tyveårene, måtte selge unna en husmannsplass
allerede i 1852 for å holde driften i gang.
Siden det hadde flere andre stykker av
eiendommen blitt solgt. Ved folketellingen

Jacob Andreas og Jøran Schøyen ca.1897.
(Kolorert.) 
(Foto: B. Schøyen)
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1875 er dette likevel fortsatt en relativt
stor gård med totalt 14 beboere inkluderte
en tjenestepike, tjenestegutt og ei budeie.
Vanskelige tider
Men dette endrer seg raskt. Tidlig i 1881
låner han 3000 kr. med pant i gården, og
den 5. mars 1881 er det ubønnhørlig slutt.
Gården blir solgt på auksjon. De neste 4 ½
årene får han og familien lov til å bli boende på Øvre Skøyen som inderster (leieboer) av den nye eieren Casper Gulbrandsen
Bollerud, men i 1885 blir gården solgt
videre. Jacob Andreas Olsen med familie
må dermed forlate gården for godt.
Jacob Andreas er 58 år gammel, et hardt
liv som gårdbruker har tæret på, og nå
må han begynne på bar bakke. Billetter
til Kongsvingerbanen er kjøpt for han,
kona Jøran Amundsdatter (f. 1833) fra
Odalen og de to gjenlevende av i alt åtte
barn – Sønnene Johan Albert (f. 1870) og
Thorvald Oskar (f. 1875). De få eiendelene
de har igjen er lastet opp på en kjerre som
skal ned til Årnes stasjon. Neste stopp er
Kristiania og videre til et rom i en liten

Teglverksgaten 13 og 15 på Grünerløkka.

leiegård i Teglverksgaten 15 på Grünerløkka.
Stor overgang fra land til by
Overgangen fra land til by må ha vært
stor for de to guttene. Fra å komme fra et
hardt, men fredelig liv på landsbygda, går
de på hodet inn i den raskest voksende arbeiderbydelen i Kristiania. Her er det lyder
og lukter og ikke minst en folkemengde og
trangboddhet som de på ingen måte har
vært kjent med fra Nes på Romerike.
Etter ankomsten til Kristiania benytter så
Jacob Andreas Olsen konsekvent Schøyen
som etternavn. Bruken av gårdsnavnet er
kanskje det siste stolte minnet som han
har igjen fra sitt tidligere liv. Jacob Andreas
blir arbeider og snekker i Kristiania. Han
klarer å betale husleie og skaffe mat på
bordet, men da det store krakket i aksjeog eiendomsmarkedet kommer i Kristiania
sommeren 1899, har ingen lenger behov
for en snekker på 72 år. For første gang
må han få hjelp av Fattigvesenet. De to
sønnene hadde nylig stiftet egne familier,
og har ingen ekstra midler til å bistå de to
gamle med. Jacob og Jøran får fra år 1900
rundt 10 kr måneden samt 50 kg kull til jul
fra fattigvesenet for å greie seg. Slik lever
Jacob Andreas Olsen Schøyen de siste
årene av livet til han dør i desember 1904,
drøyt 77 år gammel.
Kom i lære som maler
Brødrene finner seg raskt til rette i Kristiania i 1885, og allerede året etter er den
snaut 16 år gamle Johan Albert i lære hos
malermester T. G. Rosted i Ruseløkkveien. Han fullfører læren hos vognlakkerer
Marius Håkensen i Nedre Slottsgate to år
senere. Da han i 1896 møter sin kommende kone Johanne Augusta Kristiansdatter
fra Stienslihagan på Toten, er han ansatt
som maler på Elektrisk Byrå. Han er
dyktig i faget og etter kort tid blir han også
forfremmet til formann ved maleravdelingen. Da Kristianiakrakket kommer i
1899 med påfølgende kraftige nedgangstider, er Albert blant de heldige som får jobb
ved Hovedbanen (NSB) som maler.
Drømmen om å bli selveier og bygge

(Foto: Oslobilder.no)

sitt eget hus med eiendom som den
bondesønnen han egentlig var, ligger
nok i bakhodet til Albert hele tiden, men
det eneste alternativet er å leie og flytte
hyppig. Familien rekker i løpet av ti år å bo
bl.a. i Helgesensgate og Teglverksgata på
Grünerløkka, Kirkeveien på Majorstua og
til slutt i Alnafetgata, Myklegårdsgata og
Nonnegata i Gamlebyen.
I takt med stadige inn- og utflyttinger i
leiegårder, øker ungeflokken i omfang.
Først med Just Arnold i 1896, og deretter
i løpende rekkefølge; Karsten Arbo (f.
1897), Jenny Bergliot (f. 1899), Torbjørn
Ørnulf (f. 1900), Åse Synnøve (f. 1903) og
Normann Harlem (f. 1906). Alle de fem
siste blir boende på Høybråten og stifter
etterhvert familie der, men det er fortsatt
en stund til de alle kommer dit.
Johan og Albert kjøpte seg tomter
Parallelt med at Albert Schøyen etablerer
seg med familie, flytter Johan Dyward
Rognlien født i Hurdal i 1875, inn til
Kristiania. Opprinnelig var han odelsgutt
på Rognlia, men gården ga for lite av seg
og han overlot den til sin bror. I Kristiania
er det som nevnt jobbetid, og som snekker
er han med på byggingen av bl.a. Grünerløkka. Da det store boligkrakket kommer i
1899, er han på lik linje med Albert, så hel-

dig å få jobb ved Hovedbanen (NSB) som
snekker og avanserte etterhvert til å bli
vognmester. På verkstedet til Hovedbanen
blir Albert og Johan kjent med hverandre
og på bildet av ansatte fra ca. år 1900 står
de ved siden av hverandre. De og flere andre kollegaer har samme drømmen om å
flytte ut av byen og bli herre i sitt eget hus,
og denne muligheten skulle snart by seg.
Nøyaktig når og hvordan det skjedde, vet
vi ikke med sikkerhet, men både Albert
Schøyen og Johan Rognlien bestemmer
seg for å kjøpe tomtestykker i 1904 da
Anton Tschudi utparsellerer gårdsnummer
107 på Høybråten. Det var en kjent sak
blant jernbaneansatte at det var mulig å
få kjøpt et tomtestykke til overkommelige
priser langs Hovedbanen av Tschudi. Han
har dessuten auksjonslokaler i Nygata 2 så
godt som vegg i vegg med Østbanen.
Det er ikke usannsynlig at Rognlien og
Schøyen møter opp der for å underskrive
kontrakter på tomtekjøpet. Tinglyst utskillelse av tomter er datert den 12. august
1904 for både Rognlien og Schøyen, og i
opptegningene fra Høybråten Nybyggerforening (ca.1911-12) er «Bergtun» med
Johan Rognlien oppført med bruksnummer 40 og Albert Schøyen med bruksnummer 43. Det interessante er at navnet
på eiendommen «Vildhagen» er påført i

Et jule-eventyr

Det er alltid en glede å komme til Høybråten Blomster. Men til jul
er det ekstra koselig. Utenfor møtes en av granbar, vakre kranser
og hjerter, alt som tåler å stå ute. Noen trinn opp, døren åpnes; og
man går rett inn i juleeventyret.
Her er det så vakkert, at jeg anbefaler alle som leser bladet å
unne seg en tur til Blomsterbutikken «vår» neste desember.
Leter du etter julefølelsen, ta deg en tur til Høybråten Blomster.
Damene som jobber til langt på kveld denne tiden, er like blide
uansett når du kommer. Et «Dreamteam» som hjelper deg med
alt du lurer på, gir gode råd og veiledning. I desember 2021 var
det dessverre fremdeles koronarestriksjoner som bestemte antall
personer i lokalet. Men den venter ei forgjeves den som venter på
noe godt. Vel inne sto håndspriten klar og munnbind måtte være
på. Men over munnbindet ble du møtt med øyne som smilte og
ønsket velkommen. Det er noe for øye og sjel over alt, løft blikket:
Her svever engler under taket, ser du innover i rommet, er det nissene som titter fram blant grønne planter. Knallrøde julestjerner
ønsker deg velkommen og de flotte julerosene lyser i hvitt. Det er
lurt å bruke litt tid når du først er inne, for det er så mye morsomt
og spennende innimellom. Julekuler og små danserinner, gammeldags juletrepynt, små hus, lysestaker og mye mer. Det dufter

Johan Rognlien (t.v.) og Albert Schøyen (t.h.) i
et utsnitt frå et fotografi over ansatte ved Hovedbanen (NSB) ca. år 1900. (Foto: B.Schøyen)

ettertid. De som er noe kjent med Høybråtens lokalhistorie, vet at eiendommen
107/43 senere het «Solem». Familiehistorien vil ha det til at Albert opprinnelig
forsøkte å kalle eiendommen «Vildhagen»,
men det hele strandet da Vildhagen var et
beskyttet navn, og det ble lagt ned protest
mot navnebruket. Uansett så har begge
familiene sikret seg sin egen eiendom, og
nå gjaldt det å sikre seg nok kapital til å
sette i gang med bygningsarbeidet. Albert
Schøyen som har kjøpt både parsell 234
(i dag Granliveien 4 og 10c) og 235 (i dag
Granliveien 12, 12b og 12c) på til sammen
godt over 5 mål, er svært ivrig med å komme i gang med å bygge. Arbeidet er i gang
allerede i 1906, og dette vil jeg fortelle mer
om i neste del kalt «Nybyggerne».

deilig av jul og planter, selv om det er travelt, så er stemningen
rolig og god. De ansatte er åpne for en prat og en spøk, latteren
sitter løst.
Tenk at vi har Norges beste Blomsterbutikk på stedet vårt!
På nyåret forandret butikken ansikt, julepynt og juleblomster skulle bort og nye blomster dukket opp i hyller og på bord. Etter hvert
kom det planter og pynt som minnet oss om at våren er i sikte.
Vi lengter etter Primula og tulipaner og andre fargerike blomster
når det blir februar og mars. Og damene her skaffer alt hva du
ønsker innen planteverdenen, så sant det finnes.
Så det er verdt turen dit selv om det ikke er jul også. Du vil garantert bli møtt med et smil. Hva hadde verden vært uten blomster?
Eller uten Høybråten Blomsters serviceinnstilte damer?
Mye fattigere. 		
Frøydis C. S.

I blomsterbutikken treffer du et «Dreamteam» som hjelper deg med alt
du lurer på: Gro, Tine og Marianne.
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HØYBRÅTEN DAMEKOR

Godt å være i gang igjen!

Tekst: Liv Sømhovd Circhirillo
Leder i Høybråten damekor
Foto: Frøydis Cederkvist Stenerud

1. desember 2021 var vi i Høybråten
damekor så heldige å få gjennomført adventskonsert før ny koronanedstenging
satte en stopper for mange kulturarrangementer. Det var virkelig stas å synge
sammen igjen, og go’følelsen ble ikke mindre av at Stovner kirke denne kvelden ble
fyllt godt opp med publikum. At det var så
mange som ville komme å høre oss, overgikk våre forventninger i den usikre tiden.
Dirigent Anne Mette Johannessen hadde
sporty tatt på seg å være vikar gjennom
høsten. Hun loste oss trygt gjennom konserten med et kjent, men godt repertoar;
sanger som vi hadde repetert i ekspressfart etter at det var trygt å møtes på øvelse.
Datteren til Anne Mette, Marie Heier Pedersen, var en kjærkommen gjestesolist.
Ullensaker janitsjar sto også på gjestelisten, og vi fikk god musikalsk støtte av
pianist Øyvind Sørum.
Koret startet friskt opp igjen med ny dirigent etter jul. Lisa Fremstad er en ung
og dyktig dirigent som passer koret godt.
Vårsemesteret er vi i skrivende stund godt
i gang med, spesielt etter et givende og

effektivt helgeseminar i Normisjons trivelige lokaler.
Det er selvfølgelig morsomt å ha noe å
øve mot. To opptredener har vi gledet
oss til denne våren. Kortreffet på Grorud
samfunnshus i april var hyggelig å delta
på. Men mest stas var det igjen å få synge
våren inn på Normisjon 5. mai. En fin
tradisjon som vi virkelig er glade for å få
gjenopptatt!

HØYBRÅTEN SANGFORENING

Høybråten Sangforening 100 år

Ved Olaf Stene, sekretær i Høybråten
Sangforening 2005–2022
Foto: Frøydis Cederkvist Stenerud

Den 6. november 1922 ble Høybråten
Sangforening stiftet i et møte på Folkvang.
Det første styret besto av Johan Rognlien,
formann, Halvor Yhlen, viseformann, Karl
Gran, sekretær og Bjarne Myhre, kasserer.
Overlærer Hilmar Bjørnstad var dirigent
de to første årene. Han var ulønnet, og
Folkvang ble leid gratis for øvelsene.
Dermed fyller sangforeningen 100 år
6. november i år. Høybråten Sangforening
har hele tiden vært et mannskor. Koret
har vært aktive i alle år med to unntak. De
første krigsårene lå koret nede. Det samme skjedde i store deler av 2020 og 2021
under pandemien. Men nå er koret i full
gang igjen under sin dirigent Emir Mujkic,
som var korets dirigent 2008 til 2014, og
kom tilbake 1. januar i år.
Korets lange historie har budt på oppturer
og nedturer. Det tok ikke lang tid før koret
stilte opp med sang på Høybråten. Faktisk
bare en måned etter stiftelsen var sangforeningen med på åpningen av Høybråten
skole, som også fyller 100 år i år. Frem
til 1948 var Høybråten en del av Aker
kommune, og koret var aktivt med som
deltakere og arrangører av konserter og
stevner innen Akershus Sangerforbund.
De opptrådte i kringkastingen første gang
i 1931.

34 • Vel-Nytt Våren 2022

Etter krigen var det stor aktivitet. Bl.a.
oppførte koret egen revy på Folkvang, og
de var medarrangører på underholdningskvelder på Steinbånn.
En viktig periode i korets historie var under dirigenten Knut Raude, som tok over
i 1956, og ledet koret frem til han tragisk
omkom i en bilulykke i 1978. Han introduserte «light music» i koret, populære
sanger, ofte i egne arrangementer. Flere
opptredener i NRK ble det i denne perioden, og innspilling av plate. Rekrutteringen
skjøt fart, og koret måtte sette inntaksstopp på 75 sangere.
I årene som fulgte, vil vi nevne «sangolympiader» hver fjerde år, sammen med kor

Takket være dirigent Lisa har damekoret
fått en del nytt repertoar. Det spenner fra
sprek bruremarsj til rolig poplåt via norske
folketoner og nydelig tonesatt vuggesang
skrevet av Rudyard Kipling. Noen av de
«gamle » sangene som vi ikke klarte å
legge bort, er «The lord bless you and keep
you» og «Fields of gold». Signatursangen
vår – «Velkomne med æra» fra Geirr
Tveitts «Hundrede hardingtoner»- hører
selvsagt til blant disse.
Koret har en del hyggelige planer for høstsemesteret, så nye sangglade medlemmer
«mottas med takk». Øvelsene foregår på
Vardeheim, onsdager kl. 19.00–21.30.

fra Tyskland, Nord-Irland og Finland. Arrangementet vekslet mellom de fire landene, den siste i Finland i 1995.
Frem mot århundreskiftet sank medlemstallet, og på begynnelsen av 2000-tallet ble
det satt i gang med aktiv rekruttering, og
antallet sangere har de senere år ligget på
rundt 30, godt fordelt på basser og tenorer.
Jubileer har vært markert regelmessig
hvert 5. år. Til høsten skal 100-årsjubileet
markeres. Oslo kommune inviterer på
mottakelse i Rådhuset mandag 7. november, dagen etter korets stiftelsesdag. Det
blir jubileumskonsert i Stovner kirke lørdag 12. november, der både mannssangerne fra Høybråten Sangforening og damene
i Høybråten Damekor vil delta.
Vi ønsker Vel-Nytts lesere velkommen på
jubileumskonserten. Mer om sangforeningens historie kommer i Groruddalen
Historielags Årbok til høsten.

LØRENSKOG MUSIKALTEATER

Ungdommer fra Høybråten
med på forrykende musikal
URINETOWN (You’re in town)
– en storslått og absurd parodi på grådighet, kjærlighet, revolusjon og musikalen!
Denne komedien foregår i et oppdiktet
samfunn der en 20 år lang tørke har ført til
et lovbestemt forbud mot private toaletter.

revolusjon som skal lede alle i Urinetown
til frihet. Forestillingene ble spilt i tidsrommet 14.–22. oktober. Vel-Nytt var så
heldige å få være til stede på premièren.

Dag Oskar


Alle innbyggerne må bruke offentlige WC,
og disse er styrt av et selskap som profitterer på en skyhøy avgift på et av de mest
menneskelige behov som eksisterer. En
uventet helt (fra Høybråten) (reds. anm.)
stiger frem fra mengden og planlegger en

De som var med fra Høybråten: Øverst: Ingvild
Vinorum, Julie Orby, Cornelia Helgor, Marthe
Lyngvær Jørgenrud, Nikolay Viggen, Eline Nakken Gudmundsen og Henrik Sarre-Hammer.

DIN LOKALE
ELEKTRIKER!
OMSØM
REPARASJONER
BUNADER
KJOLER
BRUDEKJOLER
INTERIØR
Skredder Bernardeta Najduch-Schøyen

Kontakt meg på tlf: 402 16 249
Høybråtenveien 57, 1086 Oslo
www.høybråtensystue.no
Åpningstider: Man, tirs. og tors. 12-18, ons. 9-15, fre.9-14.

Vidar Bull
924 84 770
Thomas Hauglund
906 55 785
post@vitoelektro.no
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Beboerne
må ta ansvar
for dårlig vei

Ved Dag O. Jensen, redaktør Vel-Nytt
Høybråten Velforening mottok i januar et
brev fra to av husstandene i den delen av
Bergtunveien som er privat. Det er den
veibiten som går fra Fredheimveien og
ned til Linjeveien. Beboerne skriver: «Vi er
klar over at denne veistumpen er definert
som privat vei, men vil likevel søke om at
Velforeningen tar ansvar for reparasjon
av den. Denne veistumpen brukes som en
offentlig vei. Den er en svært viktig vei til
og fra Høybråten skole og blir mye brukt
av skoleklasser i skoletiden. Vi vet at det
er flere private veier på Høybråten, men
vi mener denne veistumpen er spesiell,
fordi: Denne veien benyttes som en gjennomfartsvei og brukes som nevnt daglig av
skolebarn og deres foreldre som henter og
bringer barna. Den brukes til tung trans-

port, bl.a. av varer til skolen og Kiwi. Den
blir brukt som snarvei for tunge anleggskjøretøy som gjør forskjellig arbeid rundt
på Høybråten.
Vi tenker at dersom vi selv må bekoste
vedlikehold av denne veien, så føler vi oss
tvunget til å gjøre oss til talspersoner for
å stenge veien for gjennomkjøring med
svarte skilt. Ved kontakt med Bymiljøetaten har vi fått vite at dette er vår rett. Vi
ser tydelig at dette ikke er en god løsning
med tanke på trafikkavviklingen på veiene
rundt, men vi ser også det meningsløse i
at vi skal «holde hele Høybråten» med vei.
Det er jo faktisk slik at store deler av Høybråten bruker denne veien.
Veien er nå i så dårlig forfatning at vi ser
på den som farlig for barna og kan være
skadelig for kjøretøy om man ikke er oppmerksom.
Oslo kommune gjorde noe gravearbeid i
den øverste halvdelen av veien for noe tid
tilbake, og den delen av veien ble prydelig
reparert og asfaltert. Dessverre var kommunens folk ikke i stand til å se at alle de
tunge kjøretøyene førte til stor slitasje også
på resten av veien.
Bymiljøetaten har hittil gått med på å
drifte veien som en «vel-vei», dvs. vinter-

vedlikehold og vårrengjøring, men dersom
veiens forfatning blir for dårlig, vil også
denne ordningen stå i fare.
Velforeningens svar:
Velforeningen viser i sitt svar forståelse for
problemet, men i og med at det er 10 private veier på Høybråten, ser ikke foreningen seg i stand til å ta særlig ansvar for
denne ene veien. Det vi vet, er at i flere av
de private veiene er det etablert «Vei-vel».
Her er de som bor i den aktuelle veien
med. De deler på utgifter til snøbrøyting
om vinteren og eventuelt annet vedlikehold
som må utføres. Velforeningen anbefaler
at dere engasjerer alle beboerne i Bergtunveien mellom Linjeveien og Fredheimveien, og at dere i samarbeid blir enige om de
beste løsningene for deres private vei.
En av initiativtagerne, Jan Gaarder, presiserer at det ikke har vært noe veimøte,
så dette er ikke en felles uttalelse fra alle
beboerne i veistubben. Han mener denne
veien har stor betydning for trafikkavviklingen til og fra skolen, og derved er viktig
for hele Høybråten, ikke bare for det velforeningen i sitt svar kaller «deres private
vei».

Jan Gaarder bor i den private delen av Bergtunveien, og er en av initiativtagerne bak henvendelsen til velforeningen. Han er bekymret for hvordan det
kan gå med både syklende og andre kjørende på den dårlige veien. Har allikevel ikke lyst til å stenge den, da det vil generere mer trafikk til Fredheimveien hvor mange av skolebarna ferdes.

Gamle bilder
På ski i Bergtunveien

Kjersti Varang i redaksjonskomitéen har funnet noen gamle
bilder hun gjerne vil dele med VelNytts lesere.
Kari Bråten og Trond Varang på ski
i Bergtunveien ca. 1942. De står
utenfor nr. 5a, «Varden». Bergtunveien 3 «Bergtun», i bakgrunnen.
Kjersti antar av hennes far, Trond,
var ca. 4 år gammel på bildet.
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Om du er ute etter å selge din
bolig eller kjøpe ny, er du
hjertelig velkommen til oss for
premium rådgivning
Stovner senter 3 / 22 30 18 00 / stovner@eie.no

EIE eiendomsmegling
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Fri levering i Oslo og Akershus
Bedriftsavtale

RING: 930 32 722

Snitter 1:

Røket laks med eggerøre,
reker m/majones, brie,
roastbiff m/remulade,
karbonade m/løk.

Koldtbord 1:
kr. 140,-

Snitter 2:

Kalkunbryst m/waldorfsalat,
spekeskinke m/egg,
røkelaks m/eggerøre
reker m/majones,
roastbiff m/remulade.

Rundstykker:

Kokt skinke
Egg og tomat
Norvegia
Salami
Reker
Roastbiff
Laks m/eggerøre

kr. 160,kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

30,30,30,30,35,35,35,-

Helkokt ørret m/dressing, røkelaks
og eggerøre, kylling m/waldorfsalat,
roastbiff m/remulade og løk,
rekesalat, karbonader m/løk.

kr. 145,-

Tortilla
Kjøttboller m/chilli/tomatsaus
Oksekjøtt m/paprika og løk
Stekte tapaspølser med båtpotet
Kyllingklubber
Scampi
Serranoskinke m/melon
Manchego ost m/pepperballs
Lakserull
Aioli/pesto
Fuccatia, brød og smør
a kr. 330,-

Gryteretter:

kr. 170,kr. 170,kr. 170,kr. 150,kr. 110,-

Husets lammegryte
Biff Stroganoff
Viltgryte
Kylling i karri
Biff lapskaus m/flatbrød
Gryterettene leveres med
ris eller poteter:
Brød, smør
Salat

kr. 20,kr. 25,-

Kaker, wienerbrød etc.
på bestilling.

kr. 300,-

Koldtbord 3:

Helstekt oksefilet m/sjampinjong og
asparges, helkokt ørrer m/dressing,
fenalår og eggerøre, spekeskinke
m/potetsalat, kalkun m/waldorfsalat
gravlaks m/sennepssaus, fem sorter
ost og to sorter sild.

kr. 380,-

Alle koldtbord er inkl. brød og smør.

Forretter:

Tapasbord:

Rekecocktail
Skalldyrcocktail
Honningmelon m/spekeskinke
Toast m/gravlaks

Hovedretter 2 x servering:

Skinkestek m/surkål
Oksestek
Lammestek
Reinsdyrstek
Roastbiff
Kalvestek
Reinsdyrsmedaljong
Oksefilet

kr.
kr.
kr.
kr.

75,90,75,75,-

kr. 220,kr. 240,kr. 260,kr. 280,kr. 250,kr. 275,kr. 390,kr. 390,-

Poteter: kokte, bakte eller gratinerte
Grønnsaker: fritt valg av tre sorter

Desserter:

Hjemmelaget karamellpudding,
frisk fruktsalat, multer m/krem.

kr. 60,-

Spekematbord:

Fem sorter spekemat, eggerøre,
potetsalat,rømme, flatbrød,
brød og smør.

kr. 220,-

Vi komponerer Deres egen meny.

Ring for informasjon

Besøk oss på: matexpressen.com
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kr. 270,-

Koldtbord 2:

Lunchtallerken:

Røkelaks og eggerøre,
kokt skinke, karbonade
m/løk, roastbiff og ost
som camebert.

Roastbiff m/remulade og løk, kokt
skinke m/waldorfsalat, karbonade
m/løk, røkelaks og eggerøre,
rekecabaret og rekesalat.

ANDELSLANDBRUK HUSMANNSPLASSEN ENGA

Drifter etter
økologiske prinsipper
Ved Anne Grete Orlien
Forening til minne om Kristian og Øyvind

Det var 20 medlemmer og 3 støttemedlemmer + Ellingsrudåsen og Bakås skoler
i 2021. Andelslandbruk Enga drives som
et eget samvirke (SA), der andelshavere
inviteres til å dyrke poteter, grønnsaker,
bær og frukt i felleskap til eget forbruk og
tillatelse til å ha inntil seks bikuber.
Generelt har vi et fokus på å drifte etter
økologiske grunnprinsipper med mangfold, jordhelse, kretsløp, redusert matsvinn, og lokal interesse for mat og helse
i undervisningsfag på skolene vi har som
medlemmer. Hvis avlingen er lavere enn
forventet, gjør det at andelshaverne får
mindre av én eller flere grønnsakssorter.
Kanskje er det en annen sort som lykkes
bedre dette året. Styrken i denne modellen
er samarbeidet som oppstår mellom mange forskjellige mennesker som alle har
sin kunnskap, erfaring og engasjement.
Vi skal ikke undervurdere erfaringen og
gleden medlemmene får ved å bidra med
luking og høsting direkte på et jorde!

Andelslandbruk sikrer matproduksjon i
Norge og styrker lokalsamfunn. Et viktig aspekt er utveksling av kunnskap og
erfaringer. Alle mennesker er avhengige
av mat for å overleve, og andelslandbruk gir forbrukere mulighet til å få en
nærhet og forståelse for matproduksjonen. Andelshavere blir kanskje litt ekstra
oppmerksomme når det har vært mange
solværsdager på rad. Trenger plantene
vann? Hvordan går det ute på åkeren med
salaten nå?
Endelig skal jorda på husmannsplassen
som var en del av kulturlandskapet under
Ellingsrud gård fra 1700-tallet igjen dyrkes, og bli en grønn og sosial møteplass
for innbyggerne i området! Vi skaper en
sosial møteplass, hvor deltagere sammen
dyrker og høster økologiske grønnsaker,
og bygger opp og bevarer den historiske
tilknytningen husmannsplassen hadde til
Ellingsrud gård.

ner som har en interesse av å bevare
husmannsplassen Enga som et historisk
kulturlandskap for framtiden. Oslo kommune har latt huset stå og forfalle over
lang tid. Bymiljøetaten ønsket å rive huset
i 2016, men ble stoppet av Byantikvaren
i Oslo. Vernet på gul liste i 2017. Bymiljøetaten trakk søknaden om å rive. Enga
er en av få bevarte husmannsplasser i sin
opprinnelige stilart som er i offentlig eie,
og åpen for alle.
Vedlikehold
Våningshuset er bygd i perioden 1870–
1900 og bærer preg av langvarig forfall.
Folketellingen fra 1865 viser register over
husmenn under Ellingsrud gård, som bodde på plassen, som da het Nuggerudengen, nå kalt Enga. Tomta ble utskilt
fra Ellingsrud gård 24. juni 1927. Det har
bodd folk her helt fram til 2016. De som
flyttet inn i 2010, var en gruppe aktivister
med grener til andre steder i Europa, såkalte «Squattere» som fant ly i tomme hus,
og slik etablerte et økologisk bofellesskap
og dyrkekollektiv på Enga. Fra de flyttet
inn i 2010 forhandlet de med kommunen
om en symbolsk arealleie for å ta vare på
stedet, men ble brutalt kastet ut av politiet
som husokkupanter som ulovlig hadde tatt
seg til rette i 2016.

Målet videre?
Samarbeide med Oslo kommune Bymiljøetaten om å utvikle Andelslandbruk
Enga som et innbyggerinitiativ
med interesse for byøkologisk
jordbruksdrift med åpne arrangementer og tilrettelagte tiltak for
barn og ungdom og frivillige lag
og foreninger. Uten vann og strøm
kan vi ikke fortsette lenge uten at
hovedhuset blir rehabilitert. Det
må skje fort.
Sammen vil vi arbeide for å få
med flere lag og organisasjoT.v.: Potetåkeren med hovedhuset
med uthusene som skal rives i løpet
av sommeren og erstattes med ny
redskapsbod, til venstre i bildet kan
man så vidt se observasjons-bikuben
og en skoleklasse som får innføring
om livet i en bi-koloni. Birøkteren
fikk spørsmål om han var glad i biene
sine, og svarte ja. Jenta spurte så:
«Hvem av biene er du mest glad i?»

Din lokale rørlegger med butikk
Lyskrysset Strømsveien/Vittenbergveien,
gamle hovedveien fra Lørenskog til Strømmen

Samling rundt ny bålpanne med barn og
voksne som er en del av andelslandbruket. Bålpanna er en av flere investeringer vi fikk støtte
til fra Sparebankstiftelsen DNB i 2021.

Utleiemaskiner
til anlegg,
bygg og hage

Comfort Lørenskog - Kristiansen & Støkket AS
Strømsveien 229 • 1472 Fjellhamar • T. 67 91 10 10
lorenskog@comfort.no • www.clks.no
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
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En livsreise fra en
av Høybråtens eldste
Det er en deilig marsdag med
sol og vår i luften. Jeg har en
avtale med snart 93 år gamle
Bjørg Lund. Hun bor i en av
leilighetene i Starveien og
ser ut på trær og plener som
nå snart blir grønne og fine. I
blomsterkassa på balkongen
begynner det også å spire.
Tekst og foto: Frøydis C. Stenerud
Redaksjonskomitéen
Bjørg byr på kaffe og kjeks og vil gjerne ha
en prat. De fleste venninnene på samme
alder er dessverre borte eller kommer seg
ikke ut lenger. Det blir mye alenetid.
Vi setter oss og jeg spør om hun kan fortelle litt om sin livsreise fra Trøndelag til
Høybråten.
Hun er født i Klæbu og bodde der til hun
var ni år. Det var flere kilometer til skolen,
ingen skolebuss den gang og sykler hadde
de ikke. Læreren syntes det var så langt å
gå at hun mente de skulle vente et år med
å melde Bjørg inn på skolen. Hun er født 8.
mai 1929, og var altså åtte år da hun begynte i første klasse på Klæbu Folkeskole
i 1937.
Måtte flytte til Trondheim
Bjørgs far jobbet på sagbruket, men da
jobben ble overflødig, fikk han nytt arbeid i
samme firma i Trondheim. De flyttet til Ila
i 1939. Det var en stor overgang å komme
fra ei lita bygd og inn til storbyen. Siden
hun var et år eldre enn de andre i klassen,
trodde de hun hadde dompa. Bybarna
hadde vanskelig for å forstå at man kunne
vente ett år med skolestart når skoleveien
var lang. Men etter hvert godtok de det. I
Klæbu var det skole annenhver dag, men
på Ila var det hver dag, også en overgang.
Bestevenninne Grete
Heldigvis fikk hun snart en bestevenninne.
Grete og Bjørg hang sammen hver dag. De
har hatt kontakt i alle år, men nå er Grete
på «hjem» i Trondheim og det blir ikke så
ofte de snakkes lenger. Bjørg tenker ofte
på henne og minnene er mange.
Bjørg likte seg både på skolen og på stedet
de bodde. Det var stor forskjell på disiplinen i skolen der hun kom fra og der hun
gikk på Ila. I Klæbu var elevene fra 1.–3.
klasse i samme klasserom i annen etasje.
I et rom i første etasje var 4.–5. klasse, i
samme etasje var også 6.–7. klasse, ordnet
etter hvilke dager de gikk på skolen. Hun
gikk der bare et år, men husker godt at det
skulle være ro og orden. Satt ikke elevene
og skrev eller leste, så skulle armene holdes i kors.
På Ila-skolen var det mer uro, og elever
kunne gå fra pulten sin for å snakke med
en annen. De ble irettesatt og måtte gå
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tilbake, men på Klæbu torde ingen prøve
seg på slikt.

Julen den gang
Når julen nærmet seg skulle det vaskes og
strykes, bakes kaker og alt skulle skinne.
Bjørgs mamma var nok som de fleste
husmødre på den tiden, det skulle være
sju slag i boksene. Hun forteller at moren
måtte gjemme kakeboksene, ikke fordi
barna snoket i dem, nei, det var pappa som
var en skikkelig kakemons. På julaften
morgen ble hun og søsteren Alfhild badet i
stampen som ble satt foran vedkomfyren,
der det var godt og varmt. Foreldrene badet nok kvleden før0.
Klokka 17 ble døra inn til stua åpnet og de
fikk se juletreet som skinte imot dem. Det
var ferdig pyntet med glitter, kuler, norske
flagg og levende lys. Det var et like stort
syn hver jul. De gledet seg veldig. Utover
kvelden, etter hvert som lysene slukket,
fikk søstrene lov til å tenne nye lys. Det var
stor stas. Selvsagt var de spente på gavene, selv om det bare var ting de trengte.
Ønskeliste var et fremmedord. Bjørg ville
gjerne hatt en dukke, men det syntes mamma var bortkastede penger. Det var nok
annet å bruke pengene på.
Men så var de på tivoli en gang og Bjørg
vant en klovn. Dette ble hennes dukke.
Hun sydde klær til den, og klovnen var
med over alt, også i sengen.
Noe å tenke litt på kanskje, i forhold til
nåtidens julegavehysteri?
Julemiddagen var ikke det helt store,
syntes jentene, lutefisk sto ikke så høyt i
kurs. Men det var de voksne som bestemte
maten. Det ble mye poteter og gulrøtter før
desserten kom. Den smakte myyye bedre;
sviskegrøt med fløte på.
Besteforeldrene bodde i Orkdal, men
bestefar døde forholdsvis tidlig. Foreldrene
til Bjørg hadde en etasje i huset, som de
brukte når de var på besøk hos bestemor.
Noen julaftener var de der. Da fikk de
servert «kjøtt i mørket», småkjøtt og oppskårne grønnsaker blandet i en god saus.
Det var noe annet enn lutefisk, så jentene
koste seg skikkelig med maten. Første
juledag fikk de ikke gå på besøk til noen,
og heller ikke ha noen hjemme. Det var en
stille familiedag.
Så kom krigen
Etter bare et år i byen kom krigen i 1940.
Det var ofte flyalarm, da var det ned i kjelleren. Det var jo skummelt, men de vendte
seg til det på en måte.
En dag var en del barn ute og lekte. En
foreslo at de skulle løpe om kapp rundt
kvartalet. Bjørg lå bakerst, men da hun
rundet et hjørne fikk hun øye på en tysker
i uniform. Hun ble så redd at hun løp alt
hun kunne uten å se seg tilbake, derved
løp hun forbi de andre og vant hele kappløpet.
Det var fem år med mye restriksjoner,
mørklegging og portforbud etter kl. 20.

Bjørg Lund.

Slik var det jo i alle byene den gang, sikkert også i større bygder.
Barna var redd tyskerne som aldri gjorde
dem noe, og de så aldri noe skummelt som
skjedde i gatene der de bodde.
Den 7. mai 1945 kom noen jenter løpende
og ropte at det var fred.
Da ble det svenskesuppe og stor fest 8.
mai. Bjørg sier de var ute i byen hele
dagen. Hjemme hadde de revet ned blendingsgardiner og tatt av gråpapiret fra
vinduene. Det ble litt av en bursdag for
Bjørg som fylte 16 år denne dagen.
Etter krigen fikk de vite at det var Henry
Rinnan som bodde i villaen ovenfor kolonihytta familien hadde på Lerkendal. Det var
litt skummelt og ble pratet mye om.
Traff Richard
Det var ganske mange som drev med
illegalt arbeid under krigen, en av dem
var Richard Lund. Han ble bare kalt Dick.
En svoger fikk han med i en gruppe som
skrev ut falske pass til folk som måtte ut
av landet. Han måtte selv flykte til Sverige
mot slutten av krigen. De tre siste månedene var han der. Etterpå ble han sendt til
Narvik og videre til Trondheim. Der bodde
han i en militærleir rett nedenfor der Bjørg
bodde. Det var utenfor der de traff hverandre. Det var nå lettere å møtes, så de ble
etter hvert et par.
Foreldrene til Dick var fra Økernbråten,
men kjøpte seg et halvferdig hus i Kleiva
14 hvor Dick ble født. De bodde på to rom
og kjøkken og leide ut andre etasje.
Disse ble jo blant nybyggerne som kom til
Høybråten.
Dick ville ikke bosette seg i Trondheim,
han ville gjerne ha Bjørg med seg til Oslo,
og slik ble det.
De bodde på et rom og kjøkken hos svigermor i nr. 14. fra 1949 til 1955.
Det ble bryllup i 1950 og året etter ble
datteren Wenche født.
Tok til seg Francois
I 1953 leste de en annonse i avisen med
appell om å ta til seg et tyskt barn som
trengte ferie. De hadde liten plass, men
drøftet dette og tok så kontakt. Det var
flere tyske jenter som alt var blitt plassert,
fikk de til svar. Men de hadde en gutt på

11 år, fra Frankrike med spanske foreldre.
Han skulle de gjerne funnet et feriehjem
til. Det fristet ikke så veldig, en så stor gutt,
men samvittigheten sa de burde prøve.
Og det angret de aldri på. Francois var en
fantastisk gutt, som de umiddelbart ble
glad i. De tre månedene gikk alt for fort.
Da det nærmet seg avreise, fylte han 11 år
den 3.september. Det ble langbord i hagen
med alle barna i gata, og en tårevåt avskjed
noen dager etter.
Men juni året etter kom Francois igjen
og det ble nye tre måneder i Norge både
i 1954 og 1955. Feiring av både 12- og
13-årsdager ble det i Kleiva. Det er vel et
godt eksempel på at der det er hjerterom
er det husrom.
Bjørg, Dick og ungene var i bryllupet til
feriegutten sin, kontakten holdt de på telefon ellers i året, på norsk.
Francois kom tilbake på ferie etter seksten
år, med sin familie, kone og tre barn. Annet
hvert år kom de på Norgesferie fra da. Det
ble turer til Trondheim og fisketurer i
Orkla. Store opplevelser.
Bjørg med familie kom overraskende til
60-årsdagen hans, da ble det mange gledestårer. Dette ble et vennskap som varte
helt til Francois døde, dessverre bare 64 år
gammel. Datteren hans besøkte Bjørg her
for få år siden.
Trivdes på Høybråten fra første stund
I 1955 bygde ekteparet Lund vertikaldelt
hus sammen med Dicks bror Reidar, på
nabotomta, Kleiva nr. 12. Da hadde de
datteren Wenche på fire år, og to måneder

etter innflytning, ble sønnen Arild født i
dette huset.
Om hun lengtet tilbake til Trondheim? Hun
svarte: «Nei, jeg trivdes fra første stund
på Høybråten». Begge hadde jobb i Oslo,
barna på Høybråten skole og livet var bra.
Hun forteller at hun spesielt vinterstid
på vei til toget, pleide å stoppe øverst i
Stasjons-bakken og se ut over hvit snø og
rimede trær. Hun syntes hun var så heldig

Bjørg følger med på om det snart er nye spirer i
blomsterkassa på balkongen.

som hadde alt dette i nærmiljøet. Årene
gikk og hun ble alene i kleiva 12. Det ble
etter hvert vanskelig å bo i huset, så hun
bestemte seg for å flytte.
Hun har bodd i Starveien siden 2008, i en
romslig og fin leilighet. Her har hun hatt
kontakt med flere i blokka, men dessverre
er de fleste borte nå. Men en av naboene
ringer nesten hver dag og spør om det går
bra. Det er trygt og godt. Hun savner jo litt
besøk, det blir mange timer alene.
Da strikker hun sokker til små og
store. Fantastisk at hun fremdeles
gjør håndarbeid og hun leser gjerne ukeblader. Hun har alltid likt å
skape noe, så tidligere har hun malt
både porselen og glass og holdt på
med decoupage. De siste par årene
har det ikke vært så lett å komme
seg ut. Hun har mye smerter og
vondt for å gå, men inne går det bra
med rullatoren. Hun husker utrolig
godt, bruker nettbrett og mobiltelefon, og er også innom facebook med
jevne mellomrom.
Sønnen kommer og handler for
henne hver uke. Datteren bor i
Stavanger, det er koselig når de
kommer noen dager. Familien har
vokst, hun har fire barnebarn og fire
oldebarn. Så det er mange å strikke
sokker til. Vi ønsker Bjørg en fin vår
og sommer. Takk for at jeg fikk komme og at hun ville fortelle sin historie. Alle mennesker har sin egen
unike historie. Dette er Bjørgs.
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Vil bevare småhusbebyggelsen på Høybråten
Ved Anne-Lise Haanæs
Høybråten-beboer

Jeg bor på en familieeiendom som min
farmor og farfar kjøpte i 1905. De flyttet
hit med tre barn i 1908. Tomten var på fem
mål og ble i 1952 delt i tre, slik at hver av
barna fikk sin del.
Vi har bodd på vår del av tomten siden
1965 og i nybygget hus siden 1971. Tomten nærmest Høybråtenveien ble solgt for
et par år siden og skal nå bebygges med to
ganger to hus, der hvor det før sto ett hus.
Alle trær, også store flotte epletrær, er hugget vekk. Problemet er at alle utbyggere
strekker utnyttelsesgraden maksimalt, og
da må det meste av vegetasjonen bort.
Høybråten har blitt mer og mer fortettet.
Blant annet i Folkevangveien/Høybråtenveien er det bygget 14 hus. Alle er i tre
etasjer, brune og smale så det blir jo ikke
plass til noen trær. Dette harmonerer ikke

Herlig vinterdag
med aking
på timeplanen

Januar hadde vært snøfattig på våre kanter,
men så kom vi til 1. februar, og det begynte
å snø kl. 12, slik de hadde sagt på værmeldingen dagen før.
Vi kom nedover Bjerkeliveien og hørte
jubelen fra akebakken bak småskolen.
Jeg måtte snakke litt med disse ungene
som hadde det så gøy i snøen. Det gikk så
det suste, for under nysnøen var det bare
isen. Men her var ingen frykt å spore. De
akte helt ned til stien, og smilene gikk fra
øre til øre.
Det var gutter fra 4 D fortalte de. Jeg har
jo sett dem flere ganger i skolehagen, men
klarer ikke helt å følge med hvilken klasse
de tilhører. Når de kjenner igjen meg, er
det veldig hyggelig.
At det var gøy med snø var det ingen tvil
om. Dette var ekte glede, uten tanker på
regler eller Korona. Så fint å kunne ha det
bare moro. Koselig å se og få en trivelig
prat med glade barn. 	
Jeg snakket selvsagt også med den voksne
som hadde ansvaret for ungene under
akingen. 
Frøydis
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med småhusbebyggelsen på Høybråten.
Det er mange steder på Høybråten hvor
det er bygget samme typen hus. Husene i
seg selv er ikke problemet, men mengden
hus på små tomter. Det er også en del
eldre hus som er revet, og da blir det vel
bygget «hus tett i tett» på samme eiendom.
Når det bygges nytt, og tilnærmet identisk
utseende hus, må alle tomtene ha parkering på egen tomt, både til dem som bor
der og gjesteparkering.
Veiene på Høybråten er ikke tilpasset at
det skal kunne parkeres der. Riktignok har
jeg sett at Bydel Stovner (som Høybråten
tilhører) nå har laget beboerparkering i
mange av veiene, også i Høybråtenveien.
Det burde i stedet kommet parkering
forbudt-skilt. Hvis Høybråtenveien blir fylt
med beboer-biler, vil bussene som kjører
Stovner/Furuset ikke kunne komme forbi
hverandre. Når en privatbil møter bussen
i Høybråtenveien, må den opp på fortauet
for å komme forbi. Ifølge veitrafikkloven er

dette ikke lov. Vi får håpe at det ikke står
en politibetjent der og gir oss en bot.
For å forandre småhusplanen er det reguleringsbestemmelsene som må endres.
Jeg ser at forslaget skal sendes på høring
i 2022, men jeg er redd det går «både vinter og vår» før det forhåpentligvis blir en
forandring. For Høybråtens del er det ikke
mange tomter igjen, men for utbyggerne
har ikke et hus som er noen år gammelt
særlig verdi. Det jevnes med jorden slik at
det kan bygges tre hus i stedet.
Jeg mener endring av småhusplanen er en
veldig viktig sak. Jeg har skrevet dette fra
et Høybråten som jeg kjenner. Jeg tror de
samme problemene gjelder i mange bydeler i ytre Oslo-området.
I og med at saken skal til politisk behandling i bystyret høsten 2022, mener jeg det
er viktig at nye byggesaker blir liggende på
vent til bystyret har sagt sitt.
Vil gjerne presisere at engasjementet
rettes mot de godkjennende myndigheter
samt de profesjonelle utbyggerne. De som
kjøper og flytter inn i de allerede godkjente
byggene, må selvsagt ønskes velkommen
til Høybråten og inviteres til å delta i vårt
gode lokalmiljø.
Småhusplanen skal nå revideres, og i
et brev av 6. april i år henstiller Plan- og
bygningsetaten i Oslo alle som blir berørt
om å komme med sin mening om planforslaget som nå er lagt frem. Du kan si din
mening om forslaget frem til 30. mai ved å
gå inn på Plan- og bygningsetatens hjemmeside http://innsyn.pbe.oslo.kommune.
no/sidinmening eller på e-post:
postmottak@pbe.oslo
Jeg vil henstille så mange som mulig til å
benytte seg av denne muligheten til å være
med på å påvirke hvordan vårt område
skal se ut i fremtiden.

LIONS OSLO HØYBRÅTEN KUNSTUTSTILLINGEN

189.000 Lions-kroner
til Høybråten
Idrettslaget, speideren,
musikkorpset og Natteravnene på Høybråten har fått
store midler etter kunstutstillingen i november.
Ved Kaare Martin Granerud
Lions Oslo Høybråten
– Høybråten Lions beholder ikke en eneste
krone, vi deler ut alt vi tjener på kunstutstillingen. Det er veldig gledelig å kunne gi
så mye, sier president Christian Lund.
Populære kunstnere
Etter en koronaavlyst kunstutstilling i

2020, var endelig Høybråten Lions tilbake
for fullt med en utstilling med godt salg,
mye besøk og godt resultat.
– Nico Widerberg var årets kunstner og
han slo veldig godt an. I tillegg hadde vi
populære bilder av Pablo Picasso og Kai
Fjell, som publikum sto i kø for å få kjøpt.
Men mest av alt er det gledelig at salget
fordelte seg på veldig mange kunstnere og
at mange lokale solgte godt, sier Lund.
94.000 til idrettslaget
Hvert år er det et kunstlotteri til inntekt for
en organisasjon eller et prosjekt, og i år
gikk alle inntektene til Høybråten og Stovners nye klubbhus. Salget gikk strykende,
og ikke mindre enn 49.000 kroner går
uavkortet til klubbhuset.

Alt vi tjener på kunstutstillingen, deler vi ut igjen, vi beholder ingenting,
sier president i Høybråten Lions Christian Lund (t.v.) og kasserer Erik
Nordahl.

I tillegg fikk idrettslaget en ekstragave på
45.000 kroner på grunn av det gode resultatet fra kunstutstillingen.
– Idrettslaget står mange på Høybråten
veldig nært, så det var et populært formål
å ha på lotteriet, sier Lund.
Instrumenter og tilhenger
I tillegg har Høybråten Skoles musikkorps
fått 45.000 kroner til å kjøpe nye instrumenter, mens Speideren på Høybråten
kunne kjøpe inn en ny kanotilhenger etter
å ha fått 35.000 kroner av Høybråten
Lions.
Natteravnene på Høybråten ble rett før jul
tildelt Høybråtenprisen for sitt flotte arbeid
for ungdom i nærmiljøet. Hver fredag er
det mulighet for alle på Høybråten å gå
natteravn for å ha oversikt over hva som
rører seg på kveldstid og som et forebyggende tiltak. Natteravnene var en veldig
populær vinner, og prisen var et diplom og
15.000 kroner som vil bli brukt til å styrke
deres arbeid.

Leder for Høybråten Lions’ kunstutstilling, Per-Kristian Petersen (t.h.),
kunne glede leder i Høybråten og Stovner IL, Jon Schmidt (i midten),
og Jan Asker i klubbhusbyggekomiteen med stor gave.
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Noen som kjenner noen?

Arild Rognlien har funnet dette bildet fra 1935 i idrettslagets
arkiv. Han har navn på alle de dresskledde herrene i bakgrunnen,

Forandring
på Kiwi

Etter mange år med Christian R. Solberg
som butikksjef, har det nå blitt ny sjef hos
Kiwi Høybråten.
Mange husker Christian fra han som
14-åring i 1997 begynte som «ryddegutt»,
etter skoletid og på lørdager. Han trivdes
godt på jobb, og som 22-åring ble han daglig leder. Det var en ung sjef som fikk mye
ansvar, men som han taklet bra. Han sier
at det han har likt aller best ved jobben,
har vært å få utvikle medarbeiderne sine til
gode kundebehandlere. Han har også likt
alle de gode samtalene han har hatt med
kundene gjennom disse årene i butikken.
Alle kjenner Christian og Christian kjenner de aller fleste som har vært innom i
løpet av dagen.
Vi i Vel-Nytt takker for denne tiden og
håper livet blir bra for ham utenfor Kiwi.
Ny butikksjef fra 1.mars
Jeg har en avtale med den nye lederen av
butikken for å presentere han i Vel-Nytt.
En blid ung mann tar imot meg, og vi
setter oss for en prat.
Han heter Andreas Lunde Grindstein, er
27 år og født og oppvokst på Sortland. Nå
bor han på Tokerudberget og synes det er
topp med kort vei til marka, hvor han liker
å løpe. Jeg lurer litt på hvorfor han har
flyttet ned hit, når han kommer fra et så
vakkert sted i nord? Det startet med et år
på musikklinjen i 2013-14 ved Folkehøyskolen på Hamar. Drømmen var egentlig å
bli musiker. Studerte musikk ved Universitetet. Ikke så lett å kombinere musikerliv
og familie, så yrkesvalget ble et annet. Men
musikken er en viktig hobby.
I skoletida på Sortland hadde han hatt
sommer- og lørdags- jobb på Rema 1000.
Han forsto at han også hadde gode vibber
for kjøpmannsyrket.
Han jobbet tre år i Rema 1000 her i Oslo,
før han i 2019 fulgte «det grønne skiftet»
og begynte på Kiwi i Økernveien. Han var
interessert i å bli butikksjef, og gikk et
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men mangler navn på alle de hvitkledde gutta i forgrunnen. Hadde vært fint om noen av våre lesere kunne være behjelpelige med
navn på noen av disse.
Arild er å treffe på tlf. 959 33 577 eller arild.rognlien@gmail.com

halvt år i intensiv opplæring innen Kiwi
internt, da i Jerikoveien.
1. mars startet han som butikksjef i butikken «vår» på Høybråten.
Jeg spør hvilket inntrykk han har av Høybråten etter en måned her, og han svarer
at det minner nesten litt om lokalmiljøet
der han vokste opp. Folk har et slags
«eierskap» til nærbutikken, litt usedvanlig
i dag. Aldri har jeg fått så god mottagelse
noe sted før, som han sier. Det er jo veldig
bra å høre.
Han ønsker alle kunder hjertelig velkommen, og han tar imot både ris og ros. Som
vi har sett, satser han mye på blomster, det
er det første som møter deg som kunde
ved inngangen. Det har mange allerede
satt stor pris på.
Dette er fremdeles «din» butikk, jeg skal
gjøre jobben min så godt jeg kan, avslutter
han med et smil. Jeg takker for at jeg har
fått låne tiden hans, og tenker at dette blir
bra.

Frøydis C. S.

Velkommen til

Andreas Lunde Grindstein er ny butikksjef
på Kiwi.

Mandag
Fredag

7-23

MINIPRIS
PÅ HØYBRÅTEN

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

Lørdag

9-21

Vel-Nytt Våren 2022 • 45

For en kveld!
Et verdig farvel med Kjell

Litt historie: Eilif Holen fra Høybråten var jazzentusiast og
idémaker for «Jazz på Vardeheim» på åttitallet. Han fikk med
seg bassist Roar Hartung og Kjell Eriksen som trakterte
piano, vokal, skrev tekster og mye mer. Hjemme i stua hos
Eilif hadde det over lang tid vært samlinger med jazzinteresserte, og det var der tanken om en mer fast jazzklubb ble
tent.

Den 13. mars 1986 ble klubben reelt stiftet, og Vardeheim ble fast base. Roar og
Jorunn Hartung tok på seg å lede og bygge
opp klubben. I tillegg fungerte Roars band
«Jazz Mania» som fast husband på den
tiden. Etter fem år overtok jazzgitaristen
Jan Berger og hans kone driften. Men da
Jan ett år senere fikk jobb i Paris, ble det
meget tungvint å fortsette som klubbvert.
Da kom Eilif på podiet, han var drivkraft
og leder i tretten år før han ga seg våren
2005.
Klubben gikk sakte inn i en tørkeperiode,
det var ikke så lett å finne noen som ville
dra lasset. Men interessen for jazz levde i
lokalsamfunnet. På høstparten kom det et
par reddende engler, selv veldig opptatt av
jazz, som sa: «Vi gjør et forsøk».
De fikk kontakt med Terje Kleven som
hadde vært i underholdningsbransjen i
mange år. Han hadde derved veldig mange
viktige kontakter som ble interessert.
Det var Anne-Lise og Jan Haanæs som i
startfasen hadde god nytte av sin organisasjonserfaring. Sammen med Kleven ble
de et supergodt team. Anne-Lise og Jan
står fremdeles på barrikadene for klubben.
Nå er heldigvis økonomien bedre enn den
var da de startet opp igjen, da gikk det på
stumpene. Bare viljen og lidenskapen for
jazzen drev dem videre.
25. november 2005 ble det reåpning av
«Jazz på Vardeheim». Sakte, men sikkert
ble det bedre tider. I dag er den en av de
beste jazzklubbene i landet og den største
i mange mils omkrets. Godt jobbet kan vi
virkelig si til Anne-Lise og Jan og alle medhjelperne.
Avskjedskonsert med Kjell Eriksen
26. mars 2022
At dette kom til å bli en spesiell kveld, var
alle klar over. Og da det var fylt opp med
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118 spente publikummere til konserten
skulle starte, ja da måtte det jo bare bli en
braksuksess. Hvis man noen gang skal
bruke uttrykket «stinn brakke», så måtte
det være nå.
Kjell snakket om musikken på 50-tallet,
det var tider det. Å starte kvelden med
Glen Millers «In the Mood», og så følge
på med låter av George Gershwin og alle
de andre mest kjente jazzkomponistene,
var ikke noe dårlig valg. Kjell og septetten
hans leverte fra første stund. Kjells faste
følge «Jazzådu» er det like stas å høre hver
gang. Fullt trøkk i vokalene.
Da «When The Saints» først i New
Orleans-stil og så i swing-versjon runget
ut i lokalet, var det ingen som klarte å sitte
stille. Dette svingte skikkelig.
Kjell nevnte både Odd Cederkvist, Roar
Hartung og Terje Johansen som tidligere
gode musikk-kollegaer. Det hadde vært
mye samspill opp gjennom årene. Han
hintet til melodien «Topsy Theme», arrangert av den svenske musikeren Gunnar
Svensson. Denne låta har fulgt orkesteret
fra første stund og spilles fremdeles.
Kjell presenterte sine musikere med varme, glede og stolthet i stemmen.
Christian Lund på trommer og Stig Adolfsen på bass, kalte han for hjertet i bandet.
Men uten hele den faste gjengen hadde
han klart seg dårlig, sa han. Geir Hauger
på trompet, Tore Krok Nielsen altsax,
Bernhard Seland barytonsax og Bjørn Barlo på tenorsax, er helt uvurderlige.
Sanggruppen «Jazzådu» er et kjent innslag
gjennom mange år på Vardeheim. Særlig
på julekonsertene har de gledet mange
sammen med Kjell og septetten.
Sanggruppa består av Helge Fløtten, Dagfinn Eckhoff, Knut Onstad, Sissel Viggen
og Nanna Sandal. Låtene var igjen kjente
og kjære for publikum.

Etter en Bengt Hallberg-komposisjon
snakket Kjell om kontrapunkt, der flere
musikalske stemmer oppleves som å
danne en samstemt helhet, men at en ikke
mister følelsen av at hver og en er selvstendig stemme.
Deretter spilte han opp med sin egenkomponerte låt «Dialog Blues». Man glemte
helt at han går i sitt åttisjuende år.
Nora Brockstedt var et nært bekjentskap
for Kjell. Hun var en ekte stjerne, som
han sa, før han ba Sissel synge «Voi-Voi»
og Prøysens: «Du skal få en dag i mårå»,
som endte opp i allsang. Nora ville alltid
ha med minst en Prøysenlåt på konsertene
sine. Hun har hatt konserter både på Vardeheim og i Høybråten kirke.
Nanna tro skikkelig til med låta; «A-Tisket,
A-Tasket», kjent for de fleste, med Ella
Fitzgerald. En intens og personlig fremføring på høyt nivå.
Også slike kvelder har en slutt, men mange
ville hylle Kjell denne kvelden.
Det var blomster og gode ord fra Godtemplarordenen i Lørenskog, og trofaste jazzentusiaster fra publikum kom også med
blomsterhilsener. Leder av klubben, Jan
Haanæs, leverte en flott bukett, med takk
for alle konserter, all humor, refleksjoner
og ikke minst: all gleden over jazzmusikken Kjell har delt med så enormt mange.
Gode ønsker som pensjonist fikk han også
med seg. Både Jan og Anne-Lise var blanke i øynene, en avskjedskonsert er spesiell.
Anne-Lise Haanæs delte ut røde roser til
alle musikerne og sanggruppen «Jazzådu»
som takk for alt de har gledet publikum
med.
Batteristen Christian hadde også noe på
hjertet til Kjell. Med et smil fortalte han
om «sjefens» behov for full kontroll over
regien av konsertene. Alt som ser så tilfeldig ut, er nøye planlagt. Men selvsagt skjer
det også ting som de alle må ta på sparket.
De fikser det meste.
Siste melodi ut var «Når lysene tennes
på Karl Johan», med samme melodi som
den engelske «A Nightingale Sang in
Berkeley Square» av Manning Sherwin.
Oslo-sangen er skrevet av Arne Riis, Nora

HØYBRÅTEN MALEKLUBB

Nå er det full aktivitet igjen
Vår aktive maleklubb, Høybråten Maleklubb og Atelierfellesskap, har nå etter nedstengingsperioden startet
opp igjen for fullt.

opplæring i nye maleteknikker, opplevelse
av Lofoten i tre årstider, solvarme, snøfritt
til storm med kraftige kast i vinden og
10 cm snø i løpet av en dag. Vi besøkte
Galleri Skrei i Svolvær og Lofoten Galleri i
Henningsvær.

Ved Unni Seierstad
Høybråten Maleklubb

25 års jubileumstur 31.5. – 2.6
I år har Høybråten Maleklubb 25-årsjubileum og i den forbindelse arrangerer
vi en Jubileumstur. 25 medlemmer reiser
på en innholdsrik tur, i regi av vår «primus
motor» og leder, Torill Kluge Hansen.
Turen starter med omvisning på Magnor
Glassverk. Deretter videre til Rackstadmuseet i Arvika. Vi avslutter dagen på Selma
Spa Hotel i Sunne.
Neste dag går turen til Selma Lagerløfs
Mårbacka og omvisning hos den nå, svært
så kjente kunstner, Lars Lehrins galleri i
Karlstad. Vi har også besøkt dette galleriet
tidligere, et sted som kan anbefales til
alle kunstinteresserte. På turen skal vi
også innom Läckö slott med omvisning og
Spikens Fiskehamn og besøk i noen kjente
håndverksbutikker.

Kursene med våre eksterne kunstnere Turid Wassenius, Tone Søfting, Ellen Hegg,
Enver Gashi, Bjørn Engkrog, Shaban
Bamerni, Igor Meyer og Ingrid Thortveit
har også startet opp igjen. Noen kurs er
allerede avholdt og mange spennende kurs
ligger foran oss i 2022. Alle kursene blir
annonsert på Facebooksiden vår, Høybråten Maleklubb. Kurspåmeldinger og annen
info legges også ut på Facebook.
Turer
En uke i mars 2022 reiste 10 av våre
medlemmer + to eksterne deltagere, på
en ukes malekurs i Svolvær i Lofoten med
billedkunstner Ellen Hegg. Det ble en
opplevelsesrik tur med mange inntrykk,

Skagen august 2022
Så er det full reiseaktivitet
igjen etter sommerferien.
12 av våre medlemmer
reiser til Skagen for å
male og «fange lyset over
Skagen». I tillegg til å
besøke museer og gjøre
andre aktiviter, som f.eks.
sykkeltur til Grenen osv.
Mye morsomt å finne på i
Skagen.
Våre aktiviteter forøvrig
Etter at vi har profilert
oss i forskjellige media,
er det flere personer som
kommer på besøk til oss
nå enn tidligere i Strikkekafeen og deltar i våre
strikkeaktiviteter. Fremdeles er det plass til mange
flere.
For å gjenta hva en av våre
nye besøkende sa: «Kommer tilbake flere ganger,

Brockstedts mann. Men da den var slutt,
inntok Knut Onstad fra vokalgruppa pianokrakken og akkompagnerte sin egen tekst
til «I Did it My Way», en respektfull og
verdig avslutning.
Det hadde vært en rørende, morsom og
flott kveld. Etter stående applaus ville
«alle» ha et ord med Kjell før de forlot
lokalet, så det tok ganske lang tid før
Vardeheim var tømt for folk og lokalet var
ryddet.
Vi håper jo at Kjell og Nanna vil komme
på konserter i Jazzklubben når de har tid
og lyst i tiden som kommer. Lykke til som
spillende pensjonist. Ikke alle får stå sååå
lenge i jobben sin. Vi takker for mange fine
år. 
Jan og Frøydis.

Konsertkvelder 2022

20. mai: Talking Groove.
17. juni: Christiania Jazzband
(med grillmat).
26. august: Søren Bøgelunds Mirakelband.
30. september: Caledonia jazzband.
28. oktober: 4 Brothers and the rest of the
Family.
25. november: Georg Reiss kvartett.
16. desember: The Real Thing
(med julemat).
Vi tar forbehold om eventuelle endringer i
programmet.

jeg. Opplevde første møtet med dere som
om jeg hadde kjent dere lenge. Her var det
virkelig koselig å være». Dette synes vi er
hyggelig å høre.
Strikkekafeen holder åpent hver onsdag
fra kl. 11.00-15.00.
Du kan komme og gå som det passer
for deg. Vi har salg av kaffe og vafler for
en billig penge. Ta med deg eget håndarbeid eller bli gjerne med i et av våre
prosjekter. Da kan du få garn fra oss og
være med å strikke «en prematurpakke».
Den inneholder pledd, sokker, lue og små
kosebamser til nyfødtavdelingen på A-Hus
(Akershus Universitetssykehus). Eller
du kan strikke luer til kreftpasienter på
Radiumhospitalet. I 2021, og hittil i 2022,
har vi levert 80 sett til A-Hus og ca 470
luer til Radiumhospitalet. Behovet for våre
strikkeaktiviteter er til stede, så det er bare
å komme innom oss. Hjertelig velkommen
skal du være.
Drop-in maling er også i full gang igjen.
Her håper vi at flere enn våre medlemmer
stikker innom oss. Hver torsdag har vi
åpent for Drop-in maling fra kl. 11.0015.00. Det vil si at du kan ta med deg
malesaker og komme for å male sammen
med oss. Det er ingen instruktører på
Drop-In, men vi er alle behjelpelig med å
gi hverandre tips og råd når noen etterspør dette. Kom og ha noen kreative og
hyggelig timer sammen med andre.
Det er en engangspris på kr 100,- pr gang.
Vi koker kaffe.
Åpent Atelier
Grunnet nedstengingen osv. kom vi ikke
ordentlig i gang med å holde en ettermiddag åpent i måneden. Vi starter opp igjen
om ikke så lenge. Det vil bli kunngjort
senere på Facebook og oppslag på tavlen
ved vår inngangsdør. Her vil du få muligheten til å se våre malerier. Det er mye
for enhver smak, fornye ditt billedgalleri
hjemme, eller kanskje kjøpe et maleri som
gave. Du er også velkommen til å komme
innom bare for å ta en prat.
Andre aktiviteter denne høsten:
Vi har startet en prosess med å leie lokaler i ett av de nærliggende kjøpesentrene
for å ha en utstilling for våre medlemmer.
Vi håper å kunne avslutte dette arbeidet
før ferien.
Medlemsutstilling i Normisjonens hus
(Bergtunveien 2) høsten 2022: Tidspunktet er ikke fastsatt enda.
Det vil også i år bli avholdt Julemarked i
vårt Atelier. Nærmere informasjon blir lagt
ut på vår Facebookside og annonsering i
Akers Avis. Vår adresse er Fredheimveien
3. ved Høybråten skole.
Velkommen inn
Høybråten-beboere: Som dere ser, er det
aktivitet i Atelieret vårt på Høybråten.
Hyggelig om du stikker innom for å se
Atelierfellesskapets galleri og høre mer
om våre aktiviteter. På alle kurs som annonseres, er det mulig for alle å melde seg
på, uansett hvilket nivå du er på når det
gjelder tidligere erfaring. Er du usikker,
ta kontakt med oss i galleriet. De fleste
ukedagene sitter flere av oss og maler. Ser
du at det er aktivitet der, er det hyggelig
om du stikker innom!
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BILSPALTEN
Ved Arild Rognlien
Redaksjonskomitéen

Den blå padda
i Bergtunveien

Denne gangen har jeg fått en
av mine nærmeste naboer i
Bergtunveien til å fortelle om
sin lidenskap for bilmerket
Citroën.
Tekst og foto: Jens Kuhn

Etter å ha blitt observert i min 72 Citroen
D Super av noen naboer, ble jeg oppfordret
til å skrive litt om bilen for Vel-Nytt.
Citroen DS var i produksjon mellom 1955
og 1975 og ble designet av den italienske
skulptøren Flaminio Bertoni. Han hadde
tidligere designet forgjengeren Traction
Avant og senere 2CV og H-vanen for Citroen, alle tre modeller med stor suksess.
Da DSen ble lansert på bilmessen i Paris i
1955, satte man verdensrekord i antall forhåndsbestillinger med 80 000. En rekord
som holdt helt frem til 2016. DSen hadde
ikke bare et veldig spesielt og fremtidsrettet design med sine vakre linjer og aerodynamiske form, men også mange tekniske
nyvinninger; f eks uavhengig hydropneumatisk fjæring som automatisk justerer
fjæringstrykk, garanterer samme høyde på
bilen uansett last og gir en fantastisk kjørekomfort uansett veikvalitet. Dette ble etter
mange år standardløsninger for andre
bilprodusenter og ble bygd rundt Michelins
Radial-dekk som var det mest moderne
innen dekkteknologi på den tiden.
Den var første masseproduserte bil med
skivebremser, den hadde servostyring,
servobremser og kunne leveres med både
manuell, og halv-automatisk girkasse der
clutchen var styrt av bilens hydraulikksystem. Senere modeller ble også levert med
svingbare frontlykter som fulgte rattets

bevegelser, slik at man alltid kunne se hva
som befant seg inn i en mørk sving. Designet rundt føreren var laget slik at man
så uhindret rundt hele bilen med store
vindusflater på alle kanter. Taket og bagasjelokket var av glassfiber for å redusere
totalvekten på bilen. Bilen var på mange
måter helt kompromissløs, men dessverre
også litt bundet av det franske avgiftssystemet som reduserte motorkapasitet og
hestekrefter. Det var for å gjøre den salgbar for Europas voksende middelklasse
etter andre verdenskrig.
Noen racerbil har den derfor aldri vært,
men den har gjort seg bemerket i langdistanserally som f.eks Paris-Dakar. Som
en historisk kuriositet kan det nevnes
følgende historie: Som ledestjernen for
Frankrikes moderne ingeniørkunst, har
Citroen alltid vært leverandør av den franske presidentbilen. Charles De Gaulle satt
selv i baksetet på en DS da han ble forsøkt
drept av fascistiske attentatmenn i 1962.
Bilen ble beskutt av 140 kuler og et av dekkene punkterte. Takket være bilens unike
selv-utjevnende hydraulikkfjæringssystem,
klarte sjåføren å kjøre videre på tre hjul og
De Gaulle unnslapp attentatet.
Vanket mange lovord
Både under sin samtid og i ettertid har
det aldri manglet på lovord om DSen. Av
motorjournalister og anerkjente organisasjoner har den blitt kåret til og kalt
historiens vakreste og mest teknologisk
banebrytende bil. Verdens mest kjente
bilsamler og bilentusiast, Jay Leno, sier
seg enig i mange av lovordene. Eieren av
180 biler mener selv at bilen er den mest
komfortable bilen noensinne produsert og
en av de viktigste bilene produsert i det
forrige århundre.
Så hva med min egen
Citröen-interesse?
Den oppsto ved en tilfeldighet i ungdomsårene. Jeg vokste opp med en far som
mente at franske biler var av dårlig kvalitet
og vanskelige å skru på og insisterte på at
biler skulle være tyske. Selv øvelseskjørte
jeg uinspirert i hans Ford Sierra og trodde
det var slik biler var nødt til å være. Det
var først da en av mine barndomsvenner dukket opp i sin fars Citroen BX fra
samme epoke, at min nysgjerrighet for
Citroen våknet. Sierraen var gørrkjedelig,
konvensjonell og hadde minimal komfort.

Den slo alltid, uansett, eksospotten ned i
alle fartshumpene og hadde, ikke minst,
bakhjulstrekk som gjorde den ubrukelig
på vinterstid. Der var BXen totalt motsatt. Med det eksepsjonelle hydrauliske
fjæringssystemet fløt den uhindret over
fartshumper og dro seg fram uansett snømengde. Interiøret fremsto som noe ut
av en sci-fi film på 80-tallet med rullende
speedometer, knapper for blinklys og den
karakteristiske åpne rattstammen. Både
Sierraen og BXen var av samme årgang,
prisklasse og kategori, men representerte
to motpoler innenfor bil- og salgsfilosofi.
Jeg var ikke i tvil om hva som appellerte
mest til meg.
Med årene har det også blitt mange Citroener som bruksbil for meg, f eks CX,
Xantia, C5, C6. Men da jeg har hatt liten
garasjeplass som blokkbeboer på Torshov,
har mulighetene til å drive med veteranbil
vært begrenset. Det var først etter jeg
flyttet til Høybråten at jeg kunne realisere
drømmen om å kjøpe en DS.
Etter å ha abonnert på et søk på «Finn.
no» over tid, dukket det plutselig opp en
DS jeg tenkte var et godt kjøp. En D Super
fra 1972, det er en innstegsmodell med
vanlig manuell girkasse og forgassermotor.
Lakken var i fargekode Bleu Danube, altså
Donau-blå. Bilen var kjørbar, men kun i
begrenset lengde. Forrige eier hadde kjørt
bilen over en stor stein på vei opp til låvedøra og inn til vinterlagring og slått hull i
girkassa.
Etter fire års låveparkering hadde stesønnen i Lillesand arvet DSen og ville nå bli
kvitt bilen. I løpet av neste dag var jeg på
vei til Lillesand med en bilhenger. I tillegg
til å ha byttet girkasse har bilen fått nytt
interiør i orginalfarge blå velur, nye originale Michelin-dekk og det er montert elektronisk tenning. Ettersom jeg planlegger
å bruke bilen til noen koseturer under
pappa-permen min i sommer, har jeg også
montert setebelter i baksetet. Bilen er nå i
såpass fin stand at ytterligere vedlikehold
begrenser seg til det som er vanlig og litt
‘estetisk småplukk’. Bank i bordet!
Hvis man ønsker å se en fyldigere video
om bilmodellen vil jeg anbefale nevnte Jay
Lenos Garage´s episode om modellen. Søk
på «Jay Leno Citroen DS» på Youtube, evnt
bruk linken:
https://youtu.be/kzW_ERSgFRY

Takk til våre
annonsører

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
Siste høsttur til Langvannet før vinterlagring 2021.
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HØYBRÅTEN JEGER- OG FISKERFORENING

Satsning på barn og unge har
doblet medlemstallet på ti år
I en periode hvor medlemstallet blant jeger- og fiskerforeninger i Oslo har sunket,
har Høybråten jeger- og fiskerforening doblet medlemstallet.
Ved Kaare Martin Granerud, HJFF
– Vi ønsker å bidra til økt friluftsinteresse,
og vår satsning på barn og unge gjennom
mange år har bidratt til rekrutteringen,
sier Lars Janols som leder foreningen.
Satsningen fortsetter.
– Vi er ikke en kjempestor forening, men
det er veldig hyggelig å se at vår bevisste
satsning på barn og ungdom gjør at flere
og flere har lyst til å bli aktive, både i naturen og i foreningen, sier Janols.
I Oslo er det elleve lokalforeninger i Norges Jeger- og Fiskerforbund ( JFF). Mens
det samlede medlemstallet fra 2012 til
2021 har hatt en svak nedgang fra 5.214
til 4.979, har Høybråten JFF økt fra 71 til
145, viser tall fra Norges Jeger- og Fiskerforbund.
– Mange av aktivitetene våre skjer ved hytta vår ved Skålsjøen, men vi gjør også flere
andre ting som er populært, forteller Lars.
Rekordoppmøte på isen
I februar arrangerte Høybråten JFF Barnas isfiskedag på Trollvann ved Grefsenkleiva.
– Dette har vi gjort i flere år, for dette er et
vann som ligger lett tilgjengelig med bil og

det er mye abbor der. Blir det kaldt, er det
lett for barna å komme seg tilbake til bilen
og hjem. Skal man introduseres for isfiskingens gleder som fem- til tiåring, er det
viktig at man ikke husker hvor mye man
frøs, sier Janols.
I år hadde mange tatt turen, og vi fikk et
rekordoppmøte med rundt 50 deltagere.
De aller fleste kom fra Høybråten, men det
kom også familier fra Jessheim og Sandvika. De hadde sett informasjon om arrangementet på Facebook.
De fleste som kom, hadde ikke fisket på
isen før, men brukbart bitt, god fyr på bålet,
pølsegrilling og kaffe gjorde at de fremmøtte fikk en fin opplevelse. Høybråten
JFF lånte ut utstyr til alle som trengte.
Det årlige klubbmesterskapet i isfisking
ble arrangert på Skålsjøen i starten av
mars. Med full sol, god temperatur og 50
centimeter tykk is, ble det en nydelig dag
ved hytta. Gullmedaljevinneren dro opp 15
abbor i løpet av konkurransen, så det ble
mat med hjem i tillegg til heder og ære.
Treffe nye venner på skytebanen?
En sentral del i Høybråten JFFs aktiviteter
er skytebanen på Losby. Hver fredag gjennom sommerhalvåret arrangerer vi lerdueskyting med hagle. Der skytes det serier
på 25 skudd, og skytingen brukes både
som trening til jakt, men ikke minst er det
sosiale viktig.
– Vi er en god gjeng som møtes de fleste
fredagene. Om noen ønsker å prøve en
serie, er det bare å møte opp. Hvis noen
mangler våpen, har Høybråten JFF et par
hagler som vi låner ut etter nærmere avta-

le, sier leder for skyteutvalget i Høybråten
JFF, Kenneth Ivarsson.
10. juni arrangerer Høybråten JFF sin
faste kvinnedag på skytebanen. Her blir
kvinner fra 16 år og oppover invitert til å få
instruksjon av rutinerte skyttere, og forsøke en serie på skytebanen.
– Dette er et populært arrangement, og
vi håper mange har lyst til å komme i år
også. Vi kommer til å annonsere det i ulike
Facebook-plattformer når datoen nærmer
seg, sier Ivarsson.
11. juni kan alle barn bli med
Da er det Barnas fiskedag på Skålsjøen.
Dette er Norges Jeger- og Fiskerforbunds
rekrutteringskampanje, og hvert år er dette et godt besøkt arrangement.
Da kan barn og voksne låne fiskeutstyr,
bruke våre to båter og to kanoer og det
serveres pølser, saft og kaffe. Også dette
arrangementet vil bli annonsert på Facebook.
Lær å plukke sopp
De to siste årene har Høybråten JFF arrangert soppturer i nærområdet. Høybråtens
flinke soppkontrollør Line Ruden, er en
god guide til hvor man finner sopp, hvilke
som kan spises og hvilke man må holde
seg unna. I fjor møtte 25 personer opp på
Danseplassen og fikk mye lærdom og sopp
med hjem. I år arrangeres soppturen 27.
august. Den vil bli markedsført i god tid,
og vi håper mange har lyst og mulighet til
å komme.

T.v.: I august arrangerte
HJFF sopptur med stort
oppmøte i Liaskogen.
T.h.: HJFF arrangerer
flere aktiviteter i løpet av
året med fokus på barn
og ungdom.

Da Høybråten JFF arrangerte Barnas isfiskedag i februar, kom det rundt
50 deltagere.

Grilling er en viktig del av en isfiskers tilværelse.
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NORMISJON HØYBRÅTEN

Mye moro på
«Ti til tretten-klubben»
Barne- og ungdomsklubben
på Bedehuset kunne endelig
ha åpne dører igjen denne
våren. Der har det også vært
av og på i to år pga pandemien. Jeg er på besøk 4.
mars, og det er barn og unge
i alle rom.

De som driver klubben er Høybråten Normisjon og menigheten, med noe støtte fra
ACTA, Normisjons barne-og ungdomsforening på landsbasis.
Det dunker i veggene. Høy musikk, slik
ungdommen liker, lyder fra storsalen. Der
er det ganske mørkt, men lys fra spilleanlegget gjør at man kan se hverandre. Her
spiller noen stikkball, og noen lytter til
musikken.

Innerst i rommet, ved spillebordet, sitter
ungdomslederne Andreas, Tuva og Anne-Marte og passer lyden. De smiler bredt,
dette liker de.
De er tidligere brukere av klubben, men
er nå gjerne med som hjelpe-ledere, alle
sytten år gamle.
I rommet utenfor kjøkkenet sitter Aune
(13) og Ingrid (17) i «pølsebua».
De fleste pølsene er spist opp, og de tilbyr
de siste til dem som orker mer.
Pølser hører med på billetten som koster
10 kr. for medlemmer. Da har de betalt en
årsavgift på 50 kr. Ikke-medlemmer betaler 40 kr. pr. kveld.
Ved salongene rundt i rommet sitter mange ungdommer som prater, ler og sjekker
telefoner. Ved langbordet sitter flere og
spiller spill, bl.a. «fire på rad».
Nå er det Filip, Jonathan og Elyon som
spiller. En avslappet stund med venner.

Jeg snakker med Alva, Marcus, Olivia,
Tomine, Sara og Marie. Spør hvorfor de er
der? «Fordi vi vil treffe venner, bare slappe
av, ha det gøy» svarer de.
Det er alltid noen voksne til stede ved siden av ungdomslederne.
Jeg snakker med Magne Gryvill, «sjefen»
som stort sett er der hver gang.
Han sier det er sjelden noe bråk, bra ungdom som gjerne vil ha et sted å være.
Og det har de altså her, på Normisjonens
hus i Bergtunveien.
Vi vil ha med litt mer om klubben, dens
start og forhistorie i Vel-Nytts høstnummer,
for da fyller klubben 20 år. Håper det har
vært fine kvelder resten av vårsemesteret.
Siste gang før sommeren er fredag 20.
mai. 
Frøydis C. S.

Aune (13) og Ingrid (17) styrer i pølsebua.

Her er lyset minimalt, men musikken er på full styrke.

Gudrun, Mette Lene og Elin

Hår
stua
Fredheimvn. 3
Tlf. 22 10 66 05.

Mandag, onsdag og fredag kl. 10–16.
Tirsdag og torsdag kl. 10–20.
Pensjonistrabatt mandag, tirsdag og onsdag kl. 10–14

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til vår salong!
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Andreas, Tuva og Anne-Marte styrer lyden ved
spillebordet. Alle tre 17 år gamle.

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

• Akupunktur NAFO
• Medisinsk treningsterapi
• Treningsmuligheter

AVTALE MED BYDELEN
Høybråtenveien 76, 1088 Oslo
Tlf. 22 21 49 49
www.hfysio.no

Det handler Hagespalten
om poteter
Av bybonde Audrey Maria Larsen
Høybråtenveien

Jeg vil slå et slag for poteten denne gangen, enten du
dyrker den selv eller kjøper
norske poteter dyrket av norske bønder.

Skal du dyrke egne poteter, er det viktig
at de er sertifisert, dvs at potetene skal
være sortsekte, fri for smitte av kjente
potetsykdommer og virus. De skal holde
god kvalitet og være friske og fine slik at de
spirer raskt. Du må IKKE ta poteter som
du har kjøpt i butikken og sette dem i jorda
uansett hvor fristende det er. Disse kan ha
med seg plantesykdommer som vi ikke vil
ha her i landet. Men når du har satt sertifiserte poteter og fått deg din egen avling, så
har du lov til å ta settepoteter av dine egne
poteter til bruk neste vår. Hvis de er friske.
Settepoteter kan du få kjøpt hos Plantasjen. De har pakker på 2,5 og 5 kilo. Noen
hagesentre selger også settepoteter i løs
vekt for deg som bare vil ha noen i en bøtte
på terrassen eller i en pallekarm. Andre
steder hvor du kan kjøpe settepoteter er
Felleskjøpet, Plukkselv.no, Gardenliving
og Mesterhagen. Kanskje det er lurt å gå
sammen med naboen når du skal kjøpe
settepotet slik at dere kan dele hvis du ikke
skal dyrke så veldig mye. Men ikke vent
med å kjøpe settepoteter. Siden det har
blitt veldig populært å dyrke selv, blir de
fort utsolgt. Så løp og kjøp.
Hvilken sort skal man velge?
For dere som ikke vil lagre poteter, men ha
dem som ferskvare, kan det kanskje være
lurt å dyrke en tidlig sort, slik at dere kan
forsyne dere med poteter allerede etter et
par måneder.
Jeg ser at Juno er en tidlig sort, også
Berber, Hassel og Aksel er tidlig ute. Disse
må ikke stå for lenge i jorda. Da blir de
store og smaker ikke så godt. De er heller
ikke så gode å lagre. Jeg har selv ikke noen
erfaring med disse tidlige sortene.
En del andre potetsorter kan høstes 3–4
måneder etter at de er satt. Dette gjelder
Asterix, Beate, Pimpernell, Kerrs Pink,
Troll, Grom, Odin, Nansen, Ruth og
Cerissa, og mange flere som jeg ikke kan
navnene på. Så kommer det an på hvor
stor plass du har å dyrke på og om du har
et sted å lagre dem. Vi regner med at en
settepotet kan gi 700–1000 gram potet, så
da vet du sånn cirka hva du kan forvente
deg å få i avling. Når det gjelder dyrkningsplass, kan du sette potetene med et
mellomrom på 30–40 cm. I en pallekarm
på 80x120 cm får du plass til ca 12–15
poteter. Lag et hull eller en langsgående
fordypning, legg en potet med 30 centimeters mellomrom og legg 5 cm jord over.
Når potetplanten har vokst til ca 10 cm,
legger du på mer jord og eventuelt gressklipp slik at du dekker potetene,. Det er
det vi kaller å hyppe poteten. Dette kan du
gjøre 2-3 ganger i løpet av sommeren. Men
du bør vente til det er 10 grader i jorda før

du setter potet. Ellers vil den bare ligge og
sture. Det sies at når heggen blomstrer, er
det varmt nok i jorda. Men potet tåler ikke
frost, så hvis det blir kalde netter, må du
legge over tepper eller fiberduk. Du kan
også dyrke potet i en bøtte på verandaen,
så her er det mange muligheter. Hvis du
kjøper plastbøtter, så se på undersiden
at det står et trekanttegn med numrene
2, 4 eller 5. Vi har kjøpt våre på Biltema.
Det betyr at det ikke er farlige miljøgifter i
plasten som kan gå over i jorda og maten.
Skal du dyrke potet i bøtte, kan du skjære
ut tre «vinduer» på ca. 20x20 cm i veggen
på bøtta på 15 liter, og så setter du denne
oppi en hel bøtte på 15 liter. På denne måten kan du løfte opp den innerste bøtta og
følge med på at potetene vokser, og høste
de største av dem. Det er det sikkert morsomt for ungene å følge med på. Men husk
at poteten ikke må få sollys på knollene
over tid, for da blir de grønne.
Gjødsling
Når det gjelder gjødsling, skal ikke potet
ha mye gjødsel eller for mye kalk. Hvis
du gjødsler potet for mye, vil du få mye
bladverk, men lite potet. Har du helt vanlig
grønnsaksjord eller plantejord, er den
gjødslet nok til at poteten vil trives. Hvis
du har jord som det har vært dyrket i, og
som var gjødslet i fjor, er det også nok for
poteten. Men du kan godt tilsette litt modnet kompost eller hestemøkk. Jeg bruker
økologisk hønsegjødsel i hagen, men du
må være forsiktig med hvor mye du bruker,
for hønsemøkk er svært kraftig. Som et
eksempel er hønsemøkk 4 ganger så sterkt
som kumøkk.

En liten krabat som elsker potet er kjølmarken.

Jeg leste på facebook at det var ei som
hadde satt tre poteter i en høy bøtte på
ca 40–50 liter. Hun la først ett lag med
jord, satte potetene og la så fem cm med
jord over. Da poteten spirte og riset (stilk
og blad) hadde blitt 10 cm høyt, la hun
på nye fem cm med jord, og slik fortsatte
hun til planten hadde vokst opp av bøtta
og visnet. Da var det tid for å høste, og
hun gravde fram mange kilo med potet.
Det er slik at potet setter nye knoller ut
fra stengelen så lenge den er dekket med
jord. Og husk at potetene må være dekket
av jord, for hvis de blir utsatt for lys, så vil
de bli grønne og utvikler da nervegiften
solanin. Den kan gi mageproblemer. Har
poteten bare litt grønnfarge, kan du skjære
av dette og spise resten, men er den grønn
tvers igjennom, må du kaste den. Hjemme
under lagring må du huske på å oppbevare
potetene kjølig i 4–5 grader og mørkt i
lystette papirposer.
Når det gjelder tørråte, er det noen
potetsorter som Troll, Grom, Odin og Nansen som har en viss resistens mot tørråte.
Men kjøper du sertifiserte settepoteter
og passer på å veksle på den plassen du
dyrker dem på, såkalt vekstskifte, så har
du et godt utgangspunkt for å få friske
poteter. Men skulle du få tørråte, så kast
poteter og blader i husholdningsavfallet og
ikke i komposten. For da risikerer du å få
soppsporer i komposten og tørråte neste
år, også på tomatene. Tomat og potet er i
slekt, så dermed smittes tomaten lett av
tørråte, og derfor skal du ikke bruke jord
hvor du har dyrket potet i til tomatene og
omvendt.
Når vi først er inne på kompost, enten
den er kald eller varm, så ikke kast
potteplanter i den. Årsaken er at mange
potteplanter er sprøytet med et stoff som
virker veksthemmende slik at de ikke skal
vokse seg for store. Får du dette stoffet i
komposten og bruker det på plantene dine,
vil veksten stoppe opp. Du har kanskje sett
at julestjernene blir rundt to meter høye på
Kanariøyene? Da vet du hva de blomstene
som vi kjøper til jul er sprøytet med. En
liten krabat som elsker potet er kjølmarken. Den er gummiaktig og gul med et
oransje hode som den borrer seg inn i
poteten med. Den er ufarlig, men skader
poteten, så hvis du ser den i potetåkeren,
er det bare å dele den i to og mate fuglene
med den.
Til slutt vil jeg slå et slag for den norske
bonden og den norske poteten. Slik det er
nå, har Norge en selvforsyningsgrad på
under 40 %. Det vil si at vi ligger på bånn i
verden når det gjelder selvforsyning. Men
Bama bygger nå opp sitt eget merke som
heter Season. De importerer blant annet
varer som vi dyrker mye av her til lands.
Det er f eks potet som er et av få jordbruksprodukter som vi er selvforsynt med.
Bama importerer poteter fra Frankrike og
Israel. Det fører til at den norske bonden
må kaste tonnevis med gode norske poteter. De franske potetene er også sprøytet
med et antigrostoff som er forbudt i Norge.
Så kjøp norsk mat og støtt den norske
bonden slik at vi kan ha matproduksjon og
en viss grad av selvforsyning her til lands
nå og i fremtiden.
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Arbeidet med
nytt klubbhus
går fremover

Ved Jon Schmidt
Leder HSIL

21.04.2020 vil for alltid stå som en trist merkedag i klubbens
historie da klubbhuset vårt brant ned. Det har siden brannen vært
lagt ned betydelig antall timer i å få reist et nytt Klubbhus så fort
som mulig innenfor de rammer som årsmøte vedtar.
På ekstraordinært årsmøte på slutten av 2020 ble det ble besluttet å opprette en prosjektorganisasjon som har jobbet siden da.
Brukergruppe –
ledet av Håvard Braserudhaget
Brukergruppen har etter deres utreding og innstilling vært innkalt
til møter med byggekomiteen for uttalelser etter som tegninger og
utforming har skredet frem.
Byggekomité –
ledet av Ole Edvard Weiseth
Byggekomiteen har hatt jevnlige møter og jobbet godt og iherdig
sammen med Arkitekten for å få sydd sammen en søknad til Oslo
kommune Plan og Bygg, avklaringer med tekniske etater, og ikke
minst svare på spørsmålene fra Plan og Bygg med 14 dagers
frister.
Milepæler:
• Forhåndskonferanse med OK Plan og Bygg 01.07.2021
• Innlevering av søknad 08.09.2021
• Oppfølging og besvarelse av tilbakemelding 1. 30.12.2021
• Oppfølging og besvarelse av tilbakemelding 2.09.02.2022
• Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om oppføring av
klubbhus, som vi mottok 08.09.2021.
Klubbhusets utforming og plassering Klubbhuset har en plassering og høyde som forholder seg til plan- og bygningsloven § 29-4.
Plasseringen av det nye klubbhuset er noe lenger vest enn tidligere klubbhus som har brent ned. Dette er etter etatens vurdering
positivt ettersom klubbhuset får en plassering som skaper mer
åpenhet mot gaten, og som samtidig skaper en mer oversiktlig og
tilpasset situasjon på selve eiendommen. Ved å trekke klubbhuset
noe lenger inn på eiendommen, blir også fjernvirkningene mindre
for omgivelsene. Plan- og bygningsetaten er for øvrig positive til
klubbhusets utforming. Fasadene er hvite, med innslag av trematerialer, og har en funksjonell, rolig og tilpasset utforming. Det er
etablert takutstikk, noe som har en beskyttende effekt på fasaden, samtidig som det gir bedre oppholdsarealer rundt bygget.
Plan- og bygningsetaten vurderer at klubbhuset har gode visuelle
kvaliteter i seg selv, og i forhold til omgivelsene.
Markedsgruppe – Ledet av Jan Asker
Har jobbet iherdig med å få på plass finansiering til nytt klubbhus
gjennom søknader til stiftelser og innsamlingsaktiviteter.

Tannlege MNTF

KARL KRISTIAN ANDERSEN
Folkvangveien 31
1086 Oslo
Tlf. 22 21 10 10

52 • Vel-Nytt Våren 2022

Highligts:
• Innvilget tippemidler kr 4 100 000,• Innvilget søknad fra Sparebankstiftelsen kr 1 000 000,• Løp for nytt klubbhus kr 180 000,• Lions kunstutstilling kr 90 000,• Totalt innsamlet 2021: kr 5 890 000,I tillegg har vi 9 400 000 fra forsikringsoppgjøret.
Estimert byggekostnad er 30 millioner så vi er halvveis til fullfinansiering.
Veien videre
Det jobbes nå iherdig med å ferdigstille anbudsdokumenter til
utsendelse med frist medio mai.
Deretter blir det evaluering og forhandling med entreprenør før
det blir innkalt til ekstraordinær generalforsamling forhåpentligvis i god tid før sommerferien.
Målet er at nytt klubbhus skal stå ferdig til sesongstart våren
2023.

Høybråten Legekontor
Legene HASIB SHAH, SKAARAAS,
TØFTE-FURU og DISSEN

Tlf. 23 34 44 00

Folkvangveien 26, 1086 Oslo
mandag - fredag: (timebestilling) 09.00–14.00

Arne og Jan Gunnar Braathen
æresmedlemmer av HSIL
Ved Ronny Steen-Olsen
Leder av Seniorgutta HSIL

Arne og Jan Gunnar er et
brødrepar som har fulgt etter
sin far og hverandre med å
gi sterke bidrag til klubben,
både sportslig og administrativt, gjennom flere tiår.
Arbeidet har gitt gjenlyd i
riksmedia og satt klubben på
Norgeskartet.
Arne Braathen var med i sitt første klubbmesterskap på ski ved Liastua. Da var
han fem år. Han var innom flere idretter
i junioralder; både fotball, ski og friidrett.
Han startet med langrenn, men måtte
trene med hoppgruppa for det var ikke
noen egen langrennsgruppe. Han har gått
langrenn for HSIL i 56 år. Det er blitt opp
mot tusen konkurranser med mange gode
plasseringer.
Arne tok kurs som trener allerede som
sekstenåring og endte som diplomtrener.
Utdanningen var i regi av Olympiatoppen
som gir Norges høyeste trenerutdanning.
Da han var sytten år, startet han trenerjobben i HSIL og avsluttet lederfunksjonen i

Arne og Jan Gunnar Braathen.

klubben under NM i 2012. Han var altså
aktiv som trener i klubben i 43 år.
Blant mange av hans høydepunkter nevnes
gull i to Norgesmesterskap i stafett på ski
for kvinner.
Han har hatt forskjellige administrative
oppgaver i klubben; som styremedlem,
prosjektleder og representant i 16 år og
var med å starte Team Kollen.
Utmerkelser: Gullmerket HSIL, Bragd-

HSIL gymmen trenger
flere medlemmer!
Ved Emilie G. Ødegård
Prosjektmedarbeider, Høybråten og Stovner IL

Lørdag 14. mars 2020 stod HSIL gymmen endelig ferdig og det
var duket for storslagen åpning på Idrettens Hus Nordbyen! I
forkant jobbet store og små på spreng for å få alt klart til å ønske medlemmene våre velkommen – slik ble det dessverre ikke
denne gangen. 12. mars skulle vise seg å bli en dato vi kom til å
huske i lang tid fremover, da dette var dagen der de første korona-

merket HSIL, Diplom for langvarig arbeid
for Oslo skikrets, Årets Idrettsleder i
Groruddalen, Ildsjelprisen fra Norges
skiforbund.
Jan Gunnar var også tidlig ute som aktiv.
Han hadde fokus på langrenn og oppnådde gode resultater. Han har to junior
NM gull, mange topplasseringer i NM
gjennom flere år og 5. plass på femmila i
Holmenkollen. Han har vært på landslaget
to ganger og representert Norge i mange
renn utenlands.
Jan Gunnar begynte som trener i klubben
i 1984 og avsluttet i 2015. I noen år på
1990- tallet var han ikke trener, men det
blir likevel 25 år som trener i klubben.
Han var også leder/oppmann i langrennsgruppa i 10 år. Det var en periode med
sterke resultater blant de aktive.
Jan Gunnar var også representant for
HSIL i Team Kollen i syv år.
Utmerkelser: Gullmerket HSIL, Bragdmerket HSIL, Utmerkelse fra Oslo
skikrets, Diplom for sportslige prestasjoner i 1975, Plakett for mange års arbeid
for skisporten, Arbeidersamfunnets stipend, Hedersprisen fra Høybråten Lions.
Arne og Jan Gunnar Braathen er nå medlemmer av Seniorgutta og svært aktive
begge to, med deltagelse på alle dugnader
og arrangementer.
Begge har fått mange utmerkelser og
priser for sitt engasjement på vegne av og
i HSIL. Så på bakgrunn av dette og deres
mangeårige innsats, fremmes forslaget om
æresmedlemskap i HSIL.

restriksjonene fra myndighetene ble iverksatt. Dette gjorde at vi
dessverre så oss nødt til å avlyse den store åpningsdagen!Nå som
koronaen omsider har roet seg og restriksjonene ikke lenger hindrer oss, kan vi endelig oppfordre dere til å teste ut gymmen vår!
Vi har allerede over 300 medlemmer mellom 13 og 90 år, men for
å nå vår målsetting om 600 aktive medlemskap håper vi at DU ønsker å trene hos oss! Vi holder åpent 365 dager i året fra klokken
06:00 til klokken 23:00 og alt du trenger for å låse deg inn er en
applikasjon på telefonen din! Pris for medlemskap er 149,-/199,- i
tillegg til kontingent til idrettslaget.
Kunne du tenkt deg å begynne å trene hos oss eller ønsker du en
prøvetime?
Gå til www.hsilgymmen.no og registrer deg der, eller ta kontakt på
admin@hsil.no, så hjelper vi deg!
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Åpningstider Liastua

Mai–juni
Lørdag og søndag 11.00–16.00
Stengt i sommerferien
Høst fram til nyttår
Lørdag og søndag 11.00–16.00
www.liastua.no

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
• Enkle handleoppdrag
• Hjelpe til å løse praktiske gjøremål
som ikke krever fagfolk.
• Hjelp til oppsett av TV og Data
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

Følg oss på

Facebook

M.v.h. Ragnhild,
Ann Mary, Kari og Odd
Tlf. 48 03 95 90

22 21 80 00
HELE DØGNET

Hold deg oppdatert – følg Høybråten
Velforening på Facebook

22 10 61 42
Høybråtenv. 40, 1086 OSLO

www.hoybraaten-begravelsesbyraa.no

Høybråtenv. 40, 1086 OSLO

www.hoybraaten-begravelsesbyraa.no
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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. 300,- pr. år for hver husstand.
Ønsker du medlemskap: Send e-post til
velhuset@hoybratenvelforening.no
Husk å oppgi navn, adresse, telefon og e-post-adresse.
Vi ønsker deg/dere velkommen.

Klipp her

Bli medlem av
Høybråten Velforening

Grasrotandelen
Høybråten Velforening

Klipp her

Utleie av Velhuset

Priser:
kr 3 500.- + kr 2000 i depositum
fredag-søndag
Salen		
mandag - torsdag kr 1 700.Salen		
Møterom 1 etg. mandag - søndag kr 600.Rabatt for medlemmer: salen kr 250.-, møterom kr. 50,Prisene er inkludert rengjøring.
Tillegg for rengjøring ved bruk av kjøkken og servise kr 800,Velhuset tel. 22 21 79 67 mellom kl. 10.30-12.30 (hverdager)
Trude Erlandsen Rønning tlf. 977 99 5 31
e-post: truders@gmail.com

Annonsepriser
1/8 side kr 500.1/4 side kr 1 000.1/2 side kr 2 000.1/1 side kr 3 000.Siste side:
1/2 side kr 2 500.1/1 side kr 3 500.-

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

Velforeningens styre og komitéledere:

Styret:		Navn		Adresse
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Regnskapsfører
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Villy Kolstad
Didrik Enersen
Anne Jenner
Harald Henriksen
Trude E. Rønning
Lars Ottersen
Dag Oskar Jensen

Bergtunvn. 1B
Myrbakkveien 1 E
Bjerkeliveien 3 B
Skogstien 7
Ellingsrudveien 18
Skanseveien 3 B
Bekkevollveien 6C

Spar miljøet
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.
Vel-Nytt deles ut til samtlige husstander på Høybråten.

Postnr. Tlf. privat

Mobil/jobb

E-post

1087 Oslo 22 21 20 28
1088 Oslo			
1087 Oslo 22 21 50 80
1088 Oslo 		
1089 Oslo 		
1086 Oslo			
1087 Oslo 		

90 17 21 47
90 97 34 67
90 59 39 41
92 80 92 09
97 79 95 31
48 16 14 13
98 20 33 32

villykol@online.no
enedid@gmail.com
anne.jenner1@gmail.com
hasth@online.no
truders@gmail.com
l-ottersen@online.no
dagoskar@icloud.com

Park- og huskomité: Morten Bakk
Morten Nicholls
Miljøkomité:
Winnie Kolstad
Arr. Komité:
Lars Ottersen
Distr.komité:
Dag Oskar Jensen
Red.komité:
Glenn Mørk
Valgkomité:
Erik Nordal
Revisor: 		

Idrettsveien 13
Bekkevollvn. 10 B,
Bergtunvn. 1B
Skanseveien 3 B
Bekkevollveien 6C
Bekkevollveien 4 D
Linjeveien 33 B

1087 Oslo			
1087 Oslo 22 21 85 84
1087 Oslo 22 21 20 28
1086 Oslo			
1087 Oslo 		
1087 Oslo 		
1087 Oslo 22 21 10 99

95 80 04 56
93 64 98 89
90 92 04 12
48 16 14 13
98 20 33 32
93 00 03 13
92 69 62 48

morten@sigvartsen.no
nicholls@online.no
villykol@online.no
l-ottersen@online.no
dagoskar@icloud.com
glennmork@online.no
enord47@online.no

Anne Jenner
Web-ansvarlig:
Frivilligsentralen			
Jan Henrik Haga
Leder:		
Velhuset:				
Trude E. Rønning
Utleie:		

Bjerkeliveien 3 B
Linjebakken 4
Bekkevollveien 15 A
Linjebakken 4
Ellingsrudveien 18

1087 Oslo
1087 Oslo
1087 Oslo
1087 Oslo
1089 Oslo

22 21 50 80
22 21 79 67
22 21 16 28
22 10 90 51
		

90 59 39 41
		
92 48 92 16
		
97 79 95 31

anne.jenner1@gmail.com
frivillig@hoybratenVelforening.no
jhhaga45@gmail.com
velhuset@hoybratenVelforening.no
truders@gmail.com

Bli medlem av
Høybråten Velforening!

Send en mail til Velforeningen: velhuset@hoybratenVelforening.no
- skriv inn navn, adresse, telefonnummer og gjerne e-postadresse.

Vel-Nytt Våren 2022 • 55

6151

inkl.mva

15.990,-

Totalvekt:

750 kg

Nyttelast:

541kg

Kassemål (L/B/H):

193/132/35 cm

Største utv. (L/B):

345/140 cm

Hjul:

13” helårsdekk

Brems, Nedfellbar for- og bakkarm

TILBUD
Som leser av
VEL-NYTT HØYBRÅTEN
får dere nå tyverilås og
fritidspresenning kostnadsfritt ved kjøp av annonserte
modeller

6280

inkl.mva

22.190,-

Totalvekt:

1300 kg

Nyttelast:

1060 kg

Kassemål (L/B/H):

250/150/35 cm

Største utv. (L/B):

411/196 cm

Hjul:

13” Helårsdekk

Brems, Nedfellbar for- og bakkarm,

Velkommen til en hyggelig
handel hos
Grønvold Maskinservice

6177

inkl.mva

23.190,-

Totalvekt:
750kg
Nyttelast:
509 kg
Kassemål (L/B/H):
250/132/35 cm
Største utv. (L/B):
388/176 cm
Hjul:
13” Helårsdekk
Brems, Nedfellbar for- og bakkarm, tipp

Brobekkveien 112a, OSLO | Tlf 23 05 06 40
firmapost@gronvoldmaskin.no

