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1. Styrets sammensetning for 2014/2015 

 

Leder: Anne Grete Orlien 

Nestleder: Bjørn Edvard Engstrøm 

Sekretær: Monika Ustad  

Kasserer: Mia E. Larsen 

Styremedlemmer: 

Stein Kristiansen 

Lilleba Lian 

Grace Baffoe 

Ganeshamoorthy Nadarajah,  

 

Revisor: Tom Pedersen 

 

Valgkomite: Styret i Ellingsrud Velforening 

 

Styret i Ellingsrud velforening har hatt 13 styremøter siden årsmøtet i fjor. 
 

 

2. Medlemstall: 
  
Ellingsrud velforening har 1043 medlemmer. 

 

Frydenlund borettslag, Ellingsrudflaten borettslag, Ellingsrud boligsameie, Ellingsrud senter 

Sameie 1 og 2, Bakås sameie, Munkebekken borettslag: 

borettslag og sameier har kollektivt medlemskap og representerer  

1031 husstander. I tillegg hadde velforeningen 12 enkelt - og foreningsmedlemmer i 2014. 

 

 

3. Aktiviteter og tiltak i 2014: 

 
Kultur/ arrangementer/ nærmiljø: 

 
Skansene på Bakås fredet av riksantikvaren mandag 26.mai 2014 
Høytideligheten ble markert med taler, skuespill og selvkomponert sang for anledning av Jan 

Bøhler. Ellingsrud velforening var representert sammen med rundt 100 personer som deltok. 

Svenskekongen Karl XII ble stoppet i dalføret nedenfor Skansen-befestningene i 1716, noe som 

resulterte i at svenskene måtte trekke seg tilbake, og ta en annen vei for å komme til Christiania. 

Tross fortetting av boliger i området, både på Oslo- og Lørenskogsiden, har man i stor grad klart å 

bevare det kulturhistoriske landskapet i dalføret som Oslo og Lørenskog deler sammen. 

 

Historisk markering på Ellingsrud gård 
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Grunnlovsjubileet er også feiret på Ellingsrud. Den 16. mars 2014 var over 200 personer samlet på 

Ellingsrud gård for å markere at det var 200 år siden valget til Akershus amt (fylke) til 

Riksforsamlingen på Eidsvoll fant sted på Ellingsrud gård.  

Nestleder i velforeningen Bjørn Engstrøm holdt et foredrag om valget til Riksforsamlingen i1814. 

 

Både ordfører Fabian Stang og fylkesordfører Anette Solli var blant gjestene som var til stede for å 

avduke et historisk skilt som nå er montert på Ellingsrud gård. Den gangen lå Ellingsrud gård i 

Akershus fylke, ikke i Oslo. To av de mest fremtredende personene på Riksforsamlingen ble valgt 

på Ellingsrud gård 17. mars 1814. Det var sorenskriver Christian Magnus Falsen og godseier Peder 

Anker (eier av Bogstad gård). Også bonden Christian Kollerud fra Høland ble valgt til å 

representere Akershus amt på Eidsvoll for å utarbeide den norske grunnloven. 

Ta deg en tur innom Ellingsrud gård for å se på det nye skiltet som er satt opp av Oslo Byes Vel i 

samarbeid med Groruddalen Historielag, Oslo museum og Akershusmuseet! 

 

 

Ellingsruddagene:13-15 juni 
Ellingsruddagene har siden oppstart i 2001 vært en viktig og samlende tradisjon for 

lokalbefolkningen. I år startet festen fredag 13.juni med «Fargefest» for alle barnehagene på 

Ellingsrud. Barna kom marsjerende til scenen på Ellingsrudåsen senter, fra sin barnehage med t-

skjorter i sin egen farge. Senere på dagen var det fotballturneringer i regi av Ellingsrud 

fritidsklubb.  

 

Lørdag 14.juni var selve hovedarrangementet med et allsidig program på Ellingsrudåsen senter.ca. 

600 var innom i løpet av dagen. Oppsummering av dagen kan dekkes av begrepene: fellesskap, 

samhold og solidaritet. Sang og latter fylte torget med festivalstemning med unge og eldre.  

Unge artister kom for å vise seg frem, mens scenevante artister skapte god stemning med fengende 

musikk.  Sammen i sorg og sammen i glede. Minnemarkeringen, til minne om den to år gamle 

jenta som ble drept av sin egen far 23.mai ble markert med 200 ballonger som ble sendt av 200 

barn og unge til himmelen. Vi skal stå sammen i solidaritet og samhold i et lite lokalmiljø.  

 

Alna Storband, skapte fest og mange tok noen dansetrinn fordi bandet appellerte til alle aldre, og 

spesielt til godt voksne. Don Martin var populær med sitt budskap mot rasisme og slo an hos 

ungdommen, med sitt budskap om å stå opp for Groruddalen. Vi hadde mange stands med rimelig 

mat og drikke, og «Supa Star» en tradisjonell Ellingsrud konkurranse for lokale kommende 

«stjerner». Ansiktsmaling var populær aktivitet ved Ellingsrud og Furuset kirkes stand. Daniel 

Elmrhari (15) som i 2011 vant «Norske talenter» fikk høytidelig overrakt Øyvind Hjeltnes 

minnefonds Talentprisen 2014. Premien besto av et diplom, gavekort og kontanter på 1000 kroner, 

som Daniel ønsket skulle gå til Ellingsrud frivilligsentral, som han mente gjorde så mye bra for 

ungdom på Ellingsrud. Pengene ble brukt til nye spill. Ali Hussain vant Supa Star konkurransen og 

deltok fordi han hadde fått inspirasjon av storebror.  

 

Lokalkoret «Sønnavind» fremførte jubileumssangen, «det går et festtog gjennom landet» som ble 

skrevet til grunnlovens 200 års jubileum. Fargerik Tamilsk dans fikk vi oppleve, og alle aldre fikk 

noe som gledet dem, for de aller minste var det ballongklovn og mange leker.   

Ellingsruddagene ble avsluttet søndag 15.juni med utegudstjeneste på Ellingsrudåsen torg i regi av 

Ellingsrud og Furuset menighet. Siste post på programmet var en basketturnering i den flotte 



 

ELLINGSRUD VELFORENING  4 

 

 

 

 
 

idrettshallen. Turneringen samlet unge basketspillere, jenter og gutter spilte sammen, både fra 

Ellingsrud og hele Oslo med omegn.  
 
Nærmiljøkonferanse- Tema: Når kommer Ahus banen?  
Onsdag 24. september 2014 kl. 19.00. Ble det avholdt en stor konferanse om Ahusbanen i 

Ellingsrud kirke. Ellingsrud Velforening var hovedarrangør. Medarrangører er Groruddalen 

Miljøforum og Furuset Vel. 

 

Bjørn Engstrøm innledet konferansen og fortalte om arbeidet som var gjort så langt. 

A-husbanen betyr en forlengelse av t-banens linje 2 fra Ellingsrudåsen til A-hus i Lørenskog. 

Målet med konferansen var å få oppmerksomhet rundt prioritering av A-hus banen. Dette 

oppnådde konferansen i høyeste grad, nå nevnes A-hus Ahusbanen samtidig med Fornebubanen. 

Representanter fra Ruter, Oslo kommune, Lørenskog kommune, Skedsmo kommune og Akershus 

fylkeskommune, og lokale politikere redegjorde for saken. I forlengelsen av A-husbanen snakkes 

det nå om Romeriksbanen. Vi følger saken med planlegging og konsekvensutredning nøye.   
https://ruter.no/ahusbanen 

Hvordan skal baneforlengelsen finansieres og prioriteres? Dette er hovedtemaer som takket være 

konferansen blir drøftet i Stortinget. Samferdselsdepartementet som ikke kom på konferansen har i 

ettertid fulgt opp med å fortelle hvordan staten kan bidra med 50 til 70 % til finansiering. Nå venter 

vi på hvilke prioriteringsgrep som må tas for rask realisering av Ahusbanen/Romeriksbanen.  

 

 
Julegrantenning på Ellingsrud senter 
Fredag 28.november kl.17.30, første adventshelg var Ellingsrud velforening først ute i 

Groruddalen, med julegrantenning. Nissemor hadde overraskelser til alle barna, julegotter og gratis 

lodd, med fine premier. Julegran utgifter kr.19.765,- alt inkludert, fikk støtte fra OBOS, med 

kroner 15.000,- 

Som tidligere år ble det et gratis arrangement med strålende barneansikter da julegranen ble tent. 

Julesanger med gang rundt juletre og gratis pepperkaker og gløgg, og noe ekstra til barna. Dette er 

en tradisjon som lokalmiljøet setter stor pris på, og vi ønsker å følge opp denne fine tradisjonen. 

 

Ytre miljø: 

Bruksendring av Gamleveien 1 

Beboerne på Ellingsrud er svært glade for at et samlet kommunestyre i Lørenskog gikk imot 

Norgesbuss AS, sine planer for bruksendring av Gamleveien 1, i påvente av ny Kommuneplan. 

Tomten var tidligere avsatt til «erverv (inkludert kontor, industri og lager), men er nå avsatt til 

framtidig boliger». Gamleveien blir dermed det framtidige skillet mellom næringsarealene på 

Visperud og boligområdene. Innbyggerinitiativ ble tatt på alvor. Innbyggere, borettslag, Lysås 

Velforening Lørenskog, Ellingsrud Velforening, Ellingsrud Ridesenter, Ellingsrud Idrettslag, gikk 

enstemmig imot et bussdepot anlegg i Gamleveien 1(g.nr. 103 b.nr 14).  

 

https://ruter.no/ahusbanen
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Ellingsrud velforening støttet Lørenskogs Rådmanns forslag til innstilling med følgende endringer 

av arealdelen: I tilknytning til omdisponering av Gamleveien 1-3 anlegges det tursti og skiløype fra 

Gamleveien og sørover på østsida av Ellingsrudelva. Turdraget krysser Ellingsrudelva på passe 

sted og koples sammen med turløypene i Oslo på vestsida av elva. Turdraget vil inngå som en 

viktig del av grønt korridoren fra Gjelleråsmarka i nord til Østmarka i sør.» Området går rett inn i 

folkehelseplanene og oppfyller alle krav til rekreasjon, møteplass og aktiv fritid. Egen mestring og 

utvikling av god fysisk og mental helse underbygges ved den store bredden og anvendelse for alle 

aldre.  

 

Samferdsels- og miljøkomiteens i Oslo bystyret (18. juni 2014, sak 199), gikk samlet imot 

bruksendring og utbygging av et bussdepot. Komiteens forslag ble enstemmig tiltrådt. 

Ikke opptatt av grenseskille. Vi som bor her er ikke opptatt av hvilken kommune vi tilhører.  Oslo 

og Lørenskogs politikere bør samle seg om en skånsom utvikling, og sørge for bevaring av et 

naturområde som begge kommuners innbyggere har stor glede av. 

 

Munkebekken badepark 
Innspill til Oslo og omland friluftsråd: Utredning av muligheten for å anlegge en utendørs 

badepark i Bydel Alna ved Munkebekken (Ellingsrudåsen) 

Tanken er å demme opp bekken og etablere en naturlig eller kunstig badedam for 

lokalbefolkningen og andre. Vi er inspirert av hvor flott det har blitt på Svarttjern på Romsås, med 

gressplener, fellesgriller og sandstrand. Siden vi bare har en liten bekk og ikke noe tjern, vil vi 

starte med å utrede om dette kan la seg gjøre. En badepark vil bidra til folkehelse, trivsel og 

samhold i nærmiljøet, og øke tilgjengeligheten til rekreasjon og friluftsliv for lokalbefolkningen.  

 

Forsøpling 
Bymiljøetaten har opprettet en ny tjeneste der man kan melde fra om forøpling i nærmiljøene. 

Velforeningen har meldt fra om forsøpling ved T-baneutgangen ved Gamle Strømsvei. 

Bymiljøetaten rykket raskt ut og ryddet.  

 

Velforeningen oppfordrer beboere til å holde vårt nærmiljø ryddig og pent.  

 

 

Samferdsel og trafikk: 

 
Høringsuttalelse til Lørenskogs Kommuneplan 2014-2025 
Ellingsrud Velforening hadde to bemerkninger som ble lagt ut på høring i perioden 28.06.2014 -

28.09.2014, og som direkte berører innbyggerne som bor nær grensen til Lørenskog på Oslo siden. 

Det ene gikk mot bruksendring av Gamleveien 1 til industri(Buss depot) og for videreføring av 

Ahusbanen/ Romeriksbanen. 

 

Utbygging av t-banens linje fra Ellingsrudåsen til Ahus med mulig forlengelse til Lillestrøm  
Vi ønsker både Ahusbanen og Fornebubanen velkommen. Visjonen om en sunn, grønn og 

mangfoldig kommune må ikke bli et skalkeskjul som tar seg pent ut i en plan, det må følges opp.  

Forlengelse av A-hus t-baneløp har sin akse med kort gangavstand, fra Visperud til idrettsparken 

og Østmarka. Ahusbanen vil sammen med sykkelstier, sikrer en grønn og sunn inngang til et 



 

ELLINGSRUD VELFORENING  6 

 

 

 

 
 

friluftsområde med et stort potensiale for mangfold av idretts- og rekreasjonsmuligheter samt 

bevaring av biologisk landskap og natur for etterslekten. 

  

Følg oss på åpen gruppe på facebook (ahusbanen), på twitter og på vår hjemmeside, 

www.ahusbanen.com. 

 

T-bane stunt: Mandag 15.september kl.17.00: Et vellykket stunt ble utført i tunnelen med 

kjeledress, hjelm og hakker, stilte 6 lokale forkjempere seg klare til utbygging. Lokalavisen Akers 

Avis Groruddalen var der og dekket begivenheten. 

 

Parkering 
Utfartsparkeringsplassen til Mariholtet og Karolinerveien er nå ryddet for tungtransport. 

Karolinerveien har fått parkering forbudt skilt. Utfartsparkering forbud for lastebiler og 

tungtransport. 

 

Også i 2014 har velforeningen fulgt opp farlig utkjøring parkeringsplass Edvard Munchs vei. 

 

Bussholdeplass 
Ruter har fått flere klager på dårlig vedlikehold av bussholdeplass i Edvard Munchs vei. 

Mangelfull belysning nedgang trapp ved t-banen. Velforeningen har videreformidlet klager på 

dette.  

 

 

Informasjon og markedsføring: 

 

Nettsidene: adressen er: www.ellingsrudvel.no. Alle møteprotokoller legges ut fortløpende. 

Aktuelle saker og arrangementer oppdateres med link til presseomtale med mer. 

 

Elling og Kari: kom ut en gang i forbindelse med Ellingsruddagene i samarbeid med Akers Avis 

Groruddalen. 

E-postnettverk benyttes til å spre informasjon, plakater og aktiviteter. elfriv@online.no 

 

Medlemskap i foreninger der velforeningen er medlem: 
Groruddalen miljøforum, Østmarkas venner, Aker sykehus venner, Kontaktutvalget for 

velforeningene. Vi har vært representert på møter med alle disse organisasjonene i 2013. 

 

 

Annet: 

 

http://www.ahusbanen.com/
http://www.ellingsrudvel.no/
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Velrommet: Velet låner et lokale på baksiden av Ellingsrudåsen senter etter muntlig avtale med 

OBOS forretningsbygg. Lokalene har blitt brukt til styremøter i velforeningen. Lokalene lånes av 

ungdomsgruppa, arrangementskomiteen for Ellingsruddagene og styremøte i Sameie 2. 

 

Velforening har i 2014 fått et tilbud om skateboardrampe. Vi er positive til dette og har 

kontaktet Hovedstyret i Ellingsrud Idrettslag som stiller seg positive til en skateboardrampe. 

Plassering bak Idrettshallen på området nærmest svingen der Karolinerveien starter. Vi har fått 

positivt svar fra Bymiljøetaten, under forutsetning at ansvar for vedlikehold er på plass og at 

grunnforholdene med grusdekke der rampen skal settes på er solid og sikkert utført. 

Skateboardrampen er av typen Norgesrampen, og måler 90 cm høy, 244 cm bred og 596 cm lang. 

Vi undersøker mulighetene for forpliktende vedlikehold før rampen eventuelt settes opp.  

 

Godkjent av årsmøtet 16.4.2015  


