Styrets årsberetning
Styret i Nordre Greverud Vel (NGV) har perioden bestått av
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemer:

Tone Holte
Dag Konrad Ellingaard
Ottar Åkre
Solveig Fure
Espen Håseth
Trude Henrichsen

NGV har 163 betalende medlemmer. ( 6.2.07)
Siden forrige årsmøte har det vært avholdt 7 styremøter.
Representasjon
Tone Holte representerer NGV ved Oppergård Idrettslags 100-årsjubileum 17.02.07
Tone Holte representerer NGV i samarbeidsorganet for alle vel i Oppegård - NETTOPP - , der
hun sitter i arbeidsutvalget.
NGV deltok våren 2006 i et samarbeidsprosjekt med kommunen vedr. forslag til fortetting i
forbindelse med revisjonen av kommuneplanen. Vår representant i dette arbeidet var arkitekt Egil
Haugstad.

Styret har i perioden jobbet med følgende saker :
Fellesskap og trivsel innen vellet
Sosial arrangementer
Tradisjonen tro arrangerte NGV julegrantenning på Østli skole 3.12.06. Oppegård
skolemusikkorps spilte. Kor fra musikkskolen sang. Arrangementet var godt besøkt.
Informasjon
NGV har i perioden videreutviklet hjemmesiden - www.nordregreverudvel.no.
Innkalling og sakspapirer til årsmøtet er som tidligere år lagt i postkassene i vellets område. Det
er et ønske fra styret å satse på mer informasjon om vellet for å skape større engasjement blant
innbyggerne i området vårt.
Fotokonkurranse
NGV lanserte i januar 2006 fotokonkurransen "Jeg fant, jeg fant – året rundt i Nordre
Greverud”. Vellet samarbeidet med Lokalavisen Oppegård og Kolbotn fotoklubb om denne
konkurransen. Konkurransen gikk hele 2006, og er nå avsluttet. Kåring av vinnere vil skje på
årsmøtet.

Konkurransen ”Hvor i all vellet?”
På nettsiden har det også vært mulig å delta i konkurransen ”Hvor i all vellet?”, der man skulle
identifisere hvor ulike bilder fra vellets område var fotografert. Vinnerne fikk gavekort til kinoen
i Kolben.
Arbeid for beboernes interesser
Revidering av kommuneplan
NGV har deltatt i velsammenslutningen NETTOPP sitt arbeid vedr. revidering av
kommuneplanen i Oppegård.
Vellet har vært representert i en gruppe som bestod av kommuneplanleggere, NETTOPP og repr.
fra vel som representerte områder med ”fortettingssoner” for utbygging. Nordre Greverud Vel
engasjerte seg særlig i den planlagte fortettingen rundt Myrvoll stasjon. Dette ble også fokusert i
debatten etter vårt forrige årsmøte, der det var invitert til informasjon og debatt vedr.fortetting og
hva det vil bety for oss som bor her. Blant inviterte innledere var planlegger Torun Hellen
(Oppegård kommune), Ragnar Dahl(Oppegård Vel og NETTOPP), Trygve Solstad (Myrvoll Vel)
og Egil Haugstad (NGV). Formannskapet møtte og deltok i ordskiftet, og oppslutningen fra
vellets medlemmer var god.
Det ble holdt møte på Flåtestad skole om kommuneplanen 17.10.06 i regi av NETTOPP og
Oppegård kommune. NGV delte ut løpesedler i postkassene for å informere og mobilisere til
møtet. Lederen for vellet holdt et innlegg om saker i kommuneplanen som berørte vårt område.
Skriftlig høringsuttalelse ble også sendt til Oppegård kommune.
Trafikksikkerhet
NGV har gitt reaksjoner til kommunen over at enkelte kjører langt over fartsgrensen i Østli
skoles nærområder. Tiltak for å motvirke dette er blitt etterlyst. Vellets styre har vært i kontakt
med både politikere og administrasjon om dette. Bl.a. har vellet skriftlig bedt om en ekstra
fartshump i Frydenbergveien.
Vellet imøteser ny vei fra Tverrveien til Østli skole, som vi mener er den beste løsningen når det
gjelder trafikksikkerhet i området vårt. Dette har vi gitt uttrykk for både muntlig og skriftlig det
siste året, bl.a. i uttalelsen til kommuneplanen.
Saken om evt. bommer i Frydenbergveien / Eventyrveien har vært en aktuell sak i
årsmøteperioden. I og med de antatt store konsekvensene slike bommer vil få for området vårt,
har styret valgt å legge denne saken fram for årsmøtet.
Eventyrskogen
Brev ble sendt kommunen angående rykter om salg og hogst av ”Eventyrskogen” . Vi har fått
forsikringer fra kommunen om at det ikke foreligger planer for hogging av skogen.
Samarbeid Myrvoll Vel
NGV har ved flere anledninger samarbeidet med Myrvoll Vel, bla. i forbindelse med arbeidet
knyttet til fortetting rundt Myrvoll stasjon. Styrene for begge vel var på felles informasjonsmøte
om planene for Trelasttomta, og vi har hatt kontakt vedr. evt. samarbeid om medlemsfordeler/
rabatter.

Høring om forskrift om hundehold
NGV sendte uttalelse til Oppegård kommune i forbindelse med høring om forskrift om
hundehold.
Henvendelser fra beboere i vellets område
Sykkelparkering, Greverud:. Kommunens planlagte sykkelparkering ved Greverud stasjon
innebar at to tomter skulle gi fra seg areal til dette. På bakgrunn av innsigelser fra beboerne, trakk
kommunen forslaget.
Sølete lysløype: Vi er blitt kontaktet vedr. svært dårlige og sølete partier i lysløypa i vårt område.
NGV har henvendt seg muntlig og skriftlig til kommunen for å bidra til at arbeidet med å utbedre
løypa prioriteres.
Merking av gamle plasser: Det er kommet forslag fra ”Greverudguttas lutefisklag” om at NGV
bør engasjere seg for å merke de gamle plassene Nylenna og Grytebråtan. Vi forsøker å få til et
samarbeid med historielaget om dette.

