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1. Styrets sammensetning for 2012-2013 
 
Leder: Mia E.Larsen 
Nestleder: Bjørn E. Engstrøm 
Sekretær: Monika Ustad 
Styremedlemmer: 
Anne Grete Orlien 
Stein Kristiansen 
Lilleba Lian 
Nina Bahar 
Anne Nygaard 
 
Revisor: Tom Pedersen 
 
Valgkomite: Styret i Ellingsrud velforening 
 
2. Medlemstall  
Frydenlund borettslag, Ellingsrudflaten borettslag, Ellingsrud boligsameie, Ellingsrud Senter 
Sameie 2, Munkebekksen borettslag, Bakås sameie og Ellingsrud Senter Sameie 1 er 
kollektivt innmeldt. 7 av 11 borettslag og sameier på "Ellingsrud-siden" har kollektivt 
medlemskap i velet, og representerer 1032 husstander. I tillegg hadde velforeningen 13 
enkelt- og foreningsmedlemmer i 2012. 
 
3. Aktiviteter og tiltak i 2012 
Styret i Ellingsrud velforening har hatt 13 styremøter siden årsmøtet i fjor. 
 
Kultur/arrangementer/nærmiljø: 

 Ellingsruddagen: Årets store begivenhet gikk av stabelen på Ellingsrudåsen senter 
lørdag 9. juni. Hovedartist på arrangementet var Maria Haukaas Mittet. Vi anslår at 
rundt 500 personer deltok. Rundt 50 personer jobbet frivillig med arrangementet. 
Ellingsrud vel var en sentral medarrangør av Ellingsruddagen. Velforeningen søkte 
frivillighetsmidler til arrangementet, bidro med egne midler og tok ansvar for en del 
av fellesoppgavene. Frivillighetsmidlene fra Bydel Alna er den desidert viktigste 
finansieringskilden for Ellingsruddagen.   

 Nærmiljøkonferansen 2012: Årets nærmljøkonferanse hadde tema ”Inkludering og 
felleskap – Ja til et fargerikt Groruddalen!”. Konferansen ble avholdt i Ellingsrud 
krike, og samlet 65 personer i alle aldere.  

 Julegran på senteret: Julegrantenningen er en hyggelig tradisjon, med risgrøt, 
gløgg og pepperkaker. Alle får et lodd, og mange var glade vinnere. Obos sponser 
juletreet. Næringsdrivende på torget bidrar med frukt, brus med mer. Rundt 110 
beboere i alle aldere deltok på julegrantenninga 30. november 2012.  

 Utendørsmarked: For første gang arrangerte velforeningen et utendørsmarked på 
Ellingsrud senter. Dato for arrangementet var lørdag 14.april 2012. Arrangører var 
Ellingsrud Velforening ved Anne Grete Orlien og Anne Nygaard, lokalpatrioter og 
styremedlemmer i Ellingsrud velforening. Fra kl 11 til 15 ble torget på Ellingsrudåsen 
senter gjort om til utendørs markedsplass. Sola kom frem på himmelen og mange 
koste seg på senteret denne vårlørdagen i april. Kommentarene fra de som kom var; 
«flott tiltak, dette må dere gjøre om igjen.»  Det er viktig at det skjer noe i nærmiljøet. 
Mange handlet og flere benyttet anledningen til å slå av en prat med naboen på 
benken midt på ”torget”.Ideen til utendørsmarkedet var et ønske om å få til noe 
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spennende og samlende for Ellingsruds beboere. Vi har starter i det små og vet 
allerede nå at dette har kommet for å bli. Kong på Kiwi delte ut gratis is og kaffe til 
stor glede for de som tok turen innom. Vi kan ikke konkurrere med Vestkanttorget, 
men sammenligner oss mer med fargerike markedsdager som finner sted på 
Haugenstua torg. Saivite Hindu tempel ble vårt eksotiske bidrag. Gratis bordet var en 
suksess. Gratisbordet fungerte som en «byttehandel» ved at folk ga bort små 
gjenstander, bøker og lignende og fikk noe de ønsket seg tilbake. Eksempler på 
gjenstander som ble gitt bort: fine glass av forskjellig kvalitet og merke, servise, klær, 
pyntegjenstander, bøker osv. Mange ble nysgjerrige og spurte; «Er dette gratis? 
Hvorfor?» Flere sa at neste år skal de komme med noe, hadde de bare visst dette 
skulle de ha kommet med noe fra skapene hjemme. Lørdag 13.April 2013. 11-15 blir 
det nytt marked. Vi ønsker nye deltagere velkommen. Disse var med på 
markedsdagen i 2012: Kulturkjelleren bidro med sveler og salg av kunsthåndtverk og 
håndarbeid. Familien Vatne bidro med et rikholdig utvalg av bøker. Turid bidro med 
brukthandel og ” litt av hvert”. Anne – May solgte selvlagde glass- smykker. Saivite 
Hindu Kultur senter solgte klær med mer. Øyvind Hjeltnes Minnefond bruktmarked/ 
lopper. Brukte DVD og Cd solgte unna. 2.900 kroner kom inn til minnefondets 
aktiviteter for ungdom lokalt på Ellingsrud og til et skoleprosjekt i landsbyen Alicia på 
Filippinene. 

 Lokalhistorisk vandring: Søndag 2. september 2012, en solrik sensommerdag, 
vandret ca. 10 personer fra Ellingsrud kirke ned mot Ellingsrud gård. Først hadde 
Bjørn Engstrøm fortalt om den lokale kirkens interessante begynnelse og utvikling. 
Vel nede ved Ellingsrud gård ga Bjørn Engstrøm oss et innblikk i storgårdens 
brokete historie som strekker seg flere århundrer tilbake i tid.  Vandringen gikk videre 
innover Mariholtveien til ruinene og sporene etter sagbruk og mølledrift. 
Teglverksindustri i stor skala var det også her, men sporene etter den lå så ruskete 
til at de fikk være i fred. Lilleba Lian fortalte om industrien historie gjennom 
århundrene der Ellingsrudelva hadde gitt kraft til betydelige sagbruk og storstilet 
mølledrift i tidligere tider. Vi fulgte så elva videre innover og kom til en  beverdam.  
Lilleba Lian fortalte litt om dette interessante dyrets spennende liv og levnet. Deretter 
ruslet vi til rasteplassen ved Elvåga, tok en hvil der, og dro hjemover igjen. 

 
 
Ytre Miljø 

 Flere byggeprosjekter har vært under planleging. Rema 1000 har bygget en stor 
butikk på den gamle tomta til Torgbua. Butikken åpner jan. 2013. Pizzabua kommer 
på taket. Det har i mange år vært henstilt til Samferdselsetaten, nå Bymiljøetaten, 
om fjerning av fjellknaus og busker i svingen opp til Trygve Nilsensvei. Etter 
åpningen av Rema 1000 har trafikken blitt merkbart større, og nestenulykker er ikke 
sjeldne, men ingenting har skjedd i saken. Karihaugen senter: Her skal Coop bygge 
butikk og ungdomsklubb på parkeringsplassen. Det skal bygges boliger "Karihaugen 
Park" på nåværende senter. Det er planlagt sykehjem i Henrik Sørensensvei. 
Velet har merknader i saken. Mener bygget blir for ruvende, stenger for sola for 
nåværende bebyggelse og betydelig økende trafikk. 

 Rydding av Munkebekken: vi maser stadig på friluftsetaten om at de skal følge opp 
avtalen om rydding av Munkebekken og klipp og hugging i området rundt bekken. 
Noe arbeid har blitt utført.  

 Felles vaktmestertjeneste: Avtalen om felles bekostning av vaktmestertjenestene 
ved Ellingsrudåsen senter ble videreført. Ellingsrud velforening har gått ut av 
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avtalen, da dette bare skulle være midlertidig. Velforeningen er i stor grad med på å 
holde Sentret og nærområdene fri for søppel. 

 Hundeluftegård: Kommunen mente først at det var en fin plass ved 
parkeringsplassen på Nuggerud, Med den var ikke egnet. Det er nå satt ned en 
komité som skal gjennomgå prosjektet, og se på de plassene som eksisterer. Flere 
av disse er ikke tilfredsstillende. Har lovet å sette fortgang i saken. 

 Super-Rusken ble gjennomført 25-26.september. Frivilligsentralen delte ut gratis 
boller og brus til deltakerne. Mye søppel ned mot Munkebekken og over brua til 
Karihaugen. Mange kaster fra seg ting fra bilene og inn i skogen langs Edvard 
Munchsvei. Dette er ikke akseptabelt. Vi har et veldig fint miljø her på Ellingsrud - 
gjør en innsats for miljøet.  

 Beplantning på sentret: Velforeningen har tatt på seg ansvaret for beplantningen 
på sentret. Det er lite hærverk. 

 
Trafikk: 

 Kollektivtrafikk: Forlengelse av t-banens linje 2 til Akershus 
universitetssykehus. Velforeningen har også 2012 arbeidet aktivt for å få fortgang i 
arbeidet med å forlenge t-banens linje 2 fra Ellingsrudåsen stasjon til A-hus i 
Lørenskog (A-husbanen). Velforeningen har deltatt i en tverrpolitisk arbeidsgruppe 
hvor formålet er å påvirke våre politikere til å fremskynde arbeidet med A-husbanen. 
Arbeidsgruppen ledes av varaordfører i Lørenskog kommune. Groruddalen 
Miljøforum er også med i arbeidsgruppen. Den ble etablert etter et møte i Ellingsrud 
kirke i mai 2012 om A-husbanen etter initiativ fra Velforeningen og Groruddalen 
Miljøforum. På møtet deltok en ansatt i Ruter og blant annet folkevalgte både fra 
Alna bydel og Lørenskog kommune. Arbeidsgruppen planlegger en stor konferanse 
om A-husbanen våren 2013. Velforeningen har også i 2012 skrevet flere avisinnlegg 
om saken både Akers Avis og i Romerikes Blad. Velforeningen fortsetter arbeidet 
med denne saken. Det er foreløpig ikke nok penger i Oslopakke 3 til prosjektet, slik 
at staten må gå inn med mer midler for å sørge for tilstrekkelig finansiering. 
Forlengelse av t-banens linje 2 til A-hus inngår i Ruters planer for de neste årene. 

 Kjøring og parkering: Velforeningen har flere saker som går igjen år etter år, blant 
disse er Parkering av tyngre kjøretøy - Nuggerud/Mariholtet samt Parkering på 
gang-og sykkelvei - Gamle Strømsvei. Dette er saker vi har jobbet med i flere år, 
og vi håper at det gir resultater i 2013 
 

Informasjon/markedsføring: 

 Nettsidene: Vi har jobbet med å opprette en ny hjemmeside for velforeningen, 
foreløpig er vi ikke helt i mål. Tommy Svendsen har inntil videre tatt hovedansvaret 
for å oppdatere velets hjemmeside. Her ligger også protokoller fra styremøter. Se 
http://ellingsrudvel.no/  

 E-postnettverket benyttes mye til å spre informasjon, plakater, få til kontakt og 
samarbeid. Vil du stå oppført i velets e-postnettverk og motta e-post om aktiviteter og 
tiltak? Meld deg på til elfriv@online.no.  

 Elling og Kari. Vi har samarbeidet med Akers Avis om utgivelse av Ellingsrudsidene 
”Elling og Kari” en gang i 2012, i forbindelse med Ellingsruddagen. Velforeningen 
betaler Akers Avis for å skrive om hva som skjer på Ellingsrud, for å trykke opp 
avisen til gratis utdeling til husstandene på Ellingsrud, annonsere Ellingsruddagen og 
for å sørge for distribusjonen. Vanligvis kommer Elling og Kari ut to ganger i året, 
men i 2012 valgte vi å kutte ut julenummeret. Velforeningen har samarbeidet med 

http://ellingsrudvel.no/
mailto:elfriv@online.no
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Akers Avis om oppslag, leserinnlegg og annonsering i tillegg til utgivelsen av Elling 
og Kari.  

 Medlemskap i foreninger: Velforeningen er medlem av Groruddalen miljøforum, 
Østmarkas venner, Aker sykehus Venner og Kontaktutvalget for Velforeningene. Vi 
har deltatt på møter med alle disse organisasjonene i 2012.  

Annet: 

 Velrommet: Velet låner et lokale på baksiden av Ellingsrudåsen senter etter muntlig 
avtale med OBOS Forretningsbygg. Lokalene har blant annet blitt benyttet til 
styremøter i velet, møter i ungdomsgruppa, i arrangementskomiteen for 
Ellingsruddagen og styremøter i sameie 2 og Saivite kultursenter.  

 
 
Godkjent av styret 4.3.13 
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