
Velkommen til årsmøte i NORDRE GREVERUD VEL! 
Medlemmer i Nordre Greverud Vel innkalles herved til ordinært årsmøte som avholdes 
onsdag 5. mars 2008 kl. 19.00 i Idrettshuset på Østre Greverud. Vi har fått Oppegård 
Demonstrasjonskorps (en undergruppe av skolemusikkorpset) til å blåse i gang møtet. Etter 
årsmøtet vil det bli en idemyldring om hvordan vi kan gjøre lekeplassen ved Kallands plass til 
en flott ”vellhave” for flere generasjoner. Ola Skarderud fra Oppegård kommune orienterer 
om økonomiske muligheter når det gjelder forbedringer av nærmiljøet vårt.  
 
Det vil være anledning til å tegne medlemskap på møtet. 
 
Forslag til dagsorden for årsmøtet:  

1. Valg av møteleder 
2. Valg av referent og to personer til å signere protokollen 
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
4. Styrets årsberetning 
5. Vellets regnskap for 2007, herunder revisors erklæring 
6. Vellets budsjett for 2008, herunder fastsetting av kontingent 
7. Forslag om at vellet sier fra seg sin andel i Grendehuset på Oppegård 
8. Valg av:    a) Nye medlemmer til styret 
9.          b) Vellets revisor 

c) Valgkomite 
 

Som informasjon til de sakene som skal behandles på årsmøtet er vedlagt:  
- Styrets årsberetning 
- Vellets regnskap 2007 

 
For informasjon om vellets virksomhet, herunder gjeldende vedtekter, se vellets hjemmeside 
www.nordregreverudvel.no 
 
Møtet blir en fin anledning til å høre hva som rører seg i vellet, og til å bli litt bedre kjent med 
naboene. Vi serverer kaffe og kaker og ønsker velkommen til en prat om hvordan vi kan gjøre 
området vårt enda hyggeligere.  
 
Dette året har vært et aktivt år i vellets historie. Takk til alle som har engasjert seg i vellets 
saker, som har deltatt på dugnad og arrangementer og som har støttet oss med kontingent i 
løpet av året som gikk. Vi håper mange av dere også finner tid til å komme på årsmøtet, slik at 
det nye styret får god støtte når de nå skal jobbe videre med de mange sakene i nærmiljøet 
vårt. I året som kommer blir det ikke minst spennende å se hva vi klarer å få ut av de 
nærmiljøtilskuddene som vi har fått tildelt til å ruste opp både atkomst til marka og 
lekeplassen på Kallands plass.  
 
Styret ønsker alle vel møtt på Idrettshuset 5. mars kl. 19.00!  
   
Greverud, 12.02.08 
 
Bård Bergsjø, Kristian Habberstad, Solveig Fure, Espen Håseth, Trude Henrichsen og Tone 
Holte 
  



 
 

Styrets årsberetning 
 
Styret i Nordre Greverud Vel (NGV) har i perioden bestått av 
 
Leder:    Tone Holte 
Nestleder:  Espen Håseth 
Kasserer:   Kristian Habberstad 
Sekretær:   Solveig Fure 
Styremedlemmer:  Trude Henrichsen 
   Bård Bergsjø 
 
NGV har 151 betalende medlemmer (12.02.08) 
Siden forrige årsmøte har det vært avholdt 7 styremøter. 
 
 
Representasjon 
Tone Holte representerte NGV ved Oppegård Idrettslags 100-årsjubileum 17.02.07.  
Tone Holte representerte NGV ved Oppegård skolemusikkorps årskonsert 03.02.08. 
Tone Holte representerte NGV ved Oppegård Vels 100-årsjubileum 16.02.08 
 
Tone Holte representerer NGV i samarbeidsorganet for alle vel i Oppegård – NETTOPP – der 
hun sitter i arbeidsutvalget.  
 
Styret har i perioden jobbet med følgende saker:  
 
AKTIVITETER:  
 
Nærmiljøprosjekter 
NGV søkte og fikk tildelt nærmiljømidler fra Oppegård kommune i 2007. Summen – kr. 
150.000,-   skulle fordeles på to prosjekter:   
- Oppgradering av lekeplassen på Kallands plass 
- Utbedring av atkomsten til marka ved å gjøre lysløypa ved Østli skole mindre sølete. 
 
Det gikk ut oppfordring til medlemmene om å gi sin stemme til hvilket av disse tiltakene som 
vellet skulle satse mest på. Dette skapte stort engasjement, men ingen av tiltakene ble en klar 
vinner. Pengene fordeles dermed på begge tiltakene.  I tillegg har vellet søkt tippemidler til 
utbedring av atkomsten til marka, som vi håper kan toppe finansieringen av dette tiltaket. 
Planen er å gjennomføre begge tiltakene sommeren 2008. 
 
Trafikksikringstiltak – ”bomsaken” 
Vellets arbeid har i perioden blitt dominert av en sak: Kommunepolitikernes ønske om å 
stenge Frydenbergveien og Eventyrveien med bom ( bomsaken). Denne saken var hovedsak 
på vellets årsmøte 1.03.07, der det ble vedtatt en uttalelse som innebar at et slikt tiltak måtte 
anses som siste utvei, og at vellet forutsatte utredninger som viste at tiltaket ville ha den 
ønskede effekt.  En slik utredning foreligger ennå ikke. Vedtaket om oppsetting av bommer 
ble imidlertid etter sterkt press fra beboerne på Greverud omgjort i november 2007. Utvalget 



for miljø og plan i kommunen vedtok å konsekvensutrede saken bedre, og foreløpig satse på 
andre tiltak for trafikksikring i nærmiljøet vårt.  
 
Vellets styre har brukt mye tid på dette. Vi har i 2007 sendt en rekke skriftlige henvendelser 
til kommunen om saken,  vi har hatt møte med ordfører og sentrale politikere i Utvalget for 
miljø og plan, vi har tatt opp saken på valgmøter og valgstands før kommunevalget, vi har  
hatt løpende kontakt med ansatte i Oppegård kommune, vi har hatt samarbeidsmøte og sendt 
henvendelser til kommunen sammen med Foreldreutvalget for Østli skole ( FAU),  vi har hatt 
flere pressoppslag og skrevet leserinnlegg i lokalpressen. Vi tror likevel 
underskriftskampanjen ”Ingen skam å snu” i vellets regi var det tiltaket som betydde mest for 
at vi ble hørt. Det ble samlet inn underskrifter som ble overlevert ordfører Sylvi Graham  
07.09.07. Ordføreren anmodet utvalget om å se på saken på nytt, og vellet samarbeidet med 
FAU om et felles brev der vi pekte på ulike alternative forslag som var kommet fram i saken, 
samt vektla ønsket om fortgang i byggingen av atkomstvei til skolen fra Tverrveien. Utvalget 
valgte da å snu i saken.  
 
Sosiale arrangementer 
Historiekveld: Vellet arrangerte 21.11.07 et møte om Greveruds gamle kultur og historie i 
samarbeid med Oppegård Historielag. Programmet var lagt opp med historie og sang etter 
nedtegnelser fra Olaf Kristiansen fra Østli, og visning av gamle bilder fra området vårt. Møtet 
fikk god oppslutning fra vellets beboere.  
 
Julegrantenning: Vellets tradisjonelle julegrantenning 2.12.08 på Østli skole fikk også god 
oppslutning, på tross av et elendig vær. Vi serverte gløgg og pepperkaker, og fikk hjelp at 
musikkskolens sangkor på  Østli skole, Oppegård skolemusikkorps og Myrvollspeiderne til 
hhv. musikalske innslag og bålhygge. Dessuten ble den opprustede gangveien fra 
Eventyrveien til skolen offisielt åpnet av nissen og ordfører Sylvi Graham, som hadde 
ankommet via gangveien med hest og vogn. Avslutningsvis fikk alle barn poser i nissens telt. 
I ”julens ånd” ble de posene som ble til overs gitt til Myrvollspeidernes julefest og til et 
flyktningemottak i Vestby. Det ble også overført penger til Regnskogfondet tilsvarende 
beløpet det ville ha kostet oss å kjøpe inn et juletre til Østli skole – isteden for å kjøpe inn et 
tre pyntet vi et eksisterende tre på plassen foran skolen.   
 
Dugnad 
Lørdag 27.10.07 var det høstdugnad på lekeplassen ved Kallands plass. Flere familier møtte 
til dyst på kort varsel. Det ble snekret, kvistet, rakt og lagt ut sand – med mer – slik at 
lekeplassen etter dugnaden fremstod som et mer velholdt og triveligere sted å være.  
 
Samarbeid med Oppegård historielag og Greverudgutta 
På bakgrunn av henvendelse fra ”Greverudguttas lutefisklag” om at NGV burde engasjere seg 
for å merke de gamle plassene Nylenna og Grytebråtan, ble det i 2007 etablert et samarbeid 
med historielaget. Foruten at dette var den direkte foranledningen til å arrangere en felles 
historiekveld, har vi også hatt befaring i området med lederen i historielaget. Det legges opp 
til et samarbeid om oppsetting av skilt, - og frivillige fra vellets område har tatt på seg 
arbeidet med å rydde skogen på aktuelle historiske områder. Dette gjøres i samråd med 
Oppegård kommune og historielaget. Arbeidet er allerede godt i gang. 
 
Informasjon / utadretted virksomhet 
NGVs hjemmeside – www.nordregreverudvel.no – har blitt brukt aktivt i perioden. 
Medlemmene og  lokalpresse / politikere med interesse for velsaker har kunnet holde seg 



oppdatert via hjemmesiden, noe som har vært viktig i år med så stort engasjement bl.a. i saken 
om oppsetting av bommer ( bomsaken).  Som et resultat av historiekvelden, er det blitt 
etablert et fotogalleri med bilder fra tidligere tider i velområdet vårt. 
 
Styret har også delt ut informasjon direkte i postkassene i vellets område. Foruten innkalling 
og sakspapirer til årsmøtet, har det blitt lagt ut blanketter til innbetaling av kontingent, 
informasjon i tilknytning til bomsaken, samt invitasjon til historiekveld og julegrantenning.  
 
Et aktivt år har ført til mange presseoppslag for vellet i lokalpressen.  
 
Andre saker 
Vi har også fått henvendelser fra medlemmer angående saker som kommunen har ansvar for 
som skilting, skifting av lyspærer etc. I slike saker har vi enten tatt saken opp med kommunen 
muntlig, eller henvist til kommunens administrasjon.  
 
 



Regnskap 2007

Nordre Greverud Vel

Resultatregnskap for 2007

Note 2007 2006
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Medlemskontigenter 20 313 21 110
Sum driftsinntekter 20 313 21 110

 
Julegrantenning 11 707 9 042
Bevertning Års-/styremøte 160 0
Leie postboks 625 625
Web side 825 1 328
Underholdning årsmøte 0 0
Annonser 2 356 775
Kopiering 1 456 3 813
Diverse driftskostnader 6 503 1 040
Erkjentlighetsgaver 0 312
Kontingent Nettopp 151 152
Bank gebyr 30 30

Sum driftskostnader 23 813 17 117

Driftsresultat -3 500 3 993

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Renteinntekter bank 30 154 18 514
Renteinntekter obligasjoner 181
Resultat av finansposter 30 154 18 695

Årets resultat 26 654 22 689

Side 1



Regnskap 2007

Nordre Greverud Vel

Balanse 

Note 31.12.2007 31.12.2006
EIENDELER

ANLEGGSMIDLER
Driftskapital Sameiet Østlikollen 0 0
Sum Anleggsmidler 0 0

OMLØPSMIDLER
Mellomværende Solveig Furre 0 798
VPS obligasjon 0 0
DnB NOR 1614 27 66543 16 766 17 323
DnB NOR 1614 60 77777 749 187 719 091
Sum omløpsmidler 765 952 737 212

SUM EIENDELER 765 952 737 212

Note 31.12.2007 31.12.2006
EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Egenkapital 1 761 229 734 575
Sum egenkapital 761 229 734 575

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 4 723 2 636
Sum Kortsiktig gjeld 4 723 2 636

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 765 952 737 211

Greverud, ___.____.2008

Noter 2007

NOTE 1 EGENKAPITAL

Egenkapital 01.01.2007 734 575
Årets resultat 26 654
Egenkapital 31.12.2007 761 229

Side 2


