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1. Styrets sammensetning for 2015/2016 
 
Leder: Anne Grete Orlien 

Nestleder: Bjørn Edvard Engstrøm 

Sekretær: Monika Ustad  

Kasserer: Mia E. Larsen 

Styremedlemmer: 

Stein Kristiansen 

Lilleba Lian 

Rina Drivenes 

Ganeshamoorthy Nadarajah, 

Ørjan Karlstorp, permisjon fra april 2015 -januar 2016. 

 

Revisor: Tom Pedersen 

 
Valgkomite: Styret i Ellingsrud Velforening 

 
Styret i Ellingsrud velforening har hatt 12 styremøter siden årsmøtet i fjor. 

 

2. Medlemstall: 
  
1045 medlemmer. 

Frydenlund borettslag, Ellingsrudflaten borettslag, Ellingsrud boligsameie, Ellingsrud senter 

Sameie 1 og 2, Bakås sameie, Munkebekken borettslag, Karilia borrettslag.  

Borettslag og sameier har kollektivt medlemskap og representerer: 

1111husstander. I tillegg hadde velforeningen 13 enkelt - og foreningsmedlemmer i 2015. 

 

3. Aktiviteter og tiltak i 2015: 
 
Kultur/ arrangementer/ nærmiljø: 

 

Temakveld 25.mars 2015: Om vold i nære relasjoner i Ellingsrud kirke. Ellingsrud velforening 

var medarrangør sammen med Ellingsrud og Furuset menighet og Ellingsrud kvinneforening for 

tro- og livssynsdialog. Temaet er svært aktuelt med satsning på forebyggende tiltak. Foredrag ved 

helsesøster Solveig Ude som fikk Stine Sofie Stiftelsens barnerettighetspris 2015 for sitt 

mangeårige engasjement for å avdekke og følge opp utsatte barn og deres familier. Stovner Politi 

avdeling for familievoldssaker var også tilstede. Det var ca. 50 personer til stede. I tilknytning til 

temakvelden kunne publikum besøke Utstillingen: Hvis klær kunne fortelle, som ble besøkt av 

barnehageansatte og andre gjennom en hel uke. 
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Ellingsruddagene 12-14 juni 2015: Ellingsrud velforening søkte Bydel Alna og fikk kr.92.000 i 

støtte til å gjennomføre arrangementene. Ellingsrudåsen frivilligsentral er hovedansvarlig for 

arrangementet. Totalt var det ca. 600 mennesker tilstede på ulike arrangementer gjennom helgen. 

Ellingsruddagene har siden oppstart i 2001 vært en viktig og samlende tradisjon for 

lokalbefolkningen. I år startet festen fredag 12.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 13.juni var selve hovedarrangementet med et allsidig program på Ellingsrudåsen senter. 

Med mange lokale unge talenter og gjesteartister ble årets Ellingsruddager en flott familiefestival 

som inkluderte alle aldersgrupper. I år deltok også Ellingsrud kvinnegruppe for tro- og 

livssynsdialog. Kvinnegruppen arrangerte rebusløp for hele familien og hadde informasjonsstand 

om sitt arbeid for at alle og spesielt innbyggere med minoritetsbakgrunn og ulike tro og livssyn kan 

inkluderes i et lokalt fellesskap på Ellingsrud. Ellingsruddagene ble avsluttet søndag 14.juni med 

utegudstjeneste på Ellingsrudåsen torg i regi av Ellingsrud og Furuset menighet. Neste år vil 

ungdomsskolen delta i planlegging og gjennomføring av Ellingsruddagene. 

 

Klimanettverk Ellingsrud: etablert april 2015: Representanter fra Ellingsrud velforening, 

Ellingsrudåsen Frivilligsentral, Ellingsrud og Furuset menighet og Naturvernforbundet utgjør 

nettverket. En klimakafe om parsell og pallekarmdyrking ble avholdt i lokalene til Ellingsrudåsen 

Frivilligsentral 5.oktober med Monique Nyberget Hiller leder av Tveita Parsellhagelag som 

inspirator. Det var ca. 25 deltagere til stede. Flere klimakafeer planlegges. 

 

Planter og blomsterbed på senteret: Velforeningen arbeidet aktivt med vedlikehold av blomster 

og grønne planter, benker og lys for å holde det pent, sosialt og trivelig på senteret. 

 

Nærmiljøkonferanse 26.august 2015: Tema; Hvordan kan vi redde klimaet? Hva kan vi gjøre 

lokalt og globalt? En stor klimakonferanse med paneldebatt og lokale politikere ble avholdt i 

Ellingsrud kirke, onsdag 26.august kl.18.30, med 60 deltagere lokalt og fra andre steder i Oslo. 

Ellingsrud Velforening var hovedarrangør. Medarrangører var Ellingsrud klimanettverk: 

Ellingsrudåsen frivilligsentral, Ellingsrud og Furuset menighet, og Naturvernforbundet 

lokalt.Klimanettverk Ellingsrud/ Astrid Kjellevold fra Naturvernforbundet ønsket velkommen og 

presentasjon av panel og lokal politikerne. Innledning ved Andreas Ytterstad fra conserned 

scientists Norway. Klimapanelet ble intervjuet av Andreas Ytterstad. Representanter fra 

fagbevegelsen, kirka, naturvernforbundet, changemakers, Groruddalen Miljøforum, Friluftslivets 

ambassadør satt i panelet. 

 

Samarbeid med Ellingsrud ungdomsskole: Ellingsrud velforening har startet et samarbeid med 

ungdomsskolen med bakgrunn i uro og bråk på senteret i storefri. Samarbeidet startet med 

samarbeidsmøtet på skolen 16.oktober med rektor og fortsetter med tverrfaglig forum på 

Ungdomsklubben. Formålet er å utveksle informasjon om barn og unges situasjon som er vårt 

felles anliggende i et lokalmiljø. Tiltak for å skape ro og samhold med inspeksjonsrunder i storefri 

er et eksempel på samarbeid. Ulike aktiviteter på skolen, som vaffelsteking på fredager, åpen 

gymsal og felles møter er en annen tilnærming. 
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Julegrantenning på Ellingsrud senter 27.november 2015: Fredag 27.november kl.17.30, første 

adventshelg var Ellingsrud velforening tidlig ute og samlet ca. 150 små og store med gratis 

arrangement og strålende barneansikter da julegranen ble tent. Kjente julesanger med gang rundt 

juletre og gratis pepperkaker og gløgg. Dette er en tradisjon som lokalmiljøet setter stor pris på, og 

vi ønsker å følge opp denne fine tradisjonen som inkluderer alle som bor her. 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,- 

 

Ytre miljø:  

 

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.  

 

Pallekarm dyrking: I forbindelse med klimakonferansen ble det etablert en interessegruppe for 

parsell/ pallekarm dyrking i tilknytning til idrettsparken. Bymiljøetaten undersøker mulighetene for 

å lage en 5 årskontrakt. Det er ca. 26 interesserte som ønsker å bli medeiere av egne parseller/ 

pallekarmer for å dyrke sine egne grønnsaker og blomster. Det planlegges oppstart mai 2016. 

 

Samferdsel og trafikk: 
Ahusbanen/Romeriksbanen: Utbygging av t-banes linje 2 fra Ellingsrudåsen til Visperud-Ahus-

Lørenskog bussterminal (Metro)-Lillestrøm og Kjeller, er velforeningens viktigste kampsak. 

Denne utbyggingen av t-banen er nødvendig for å unngå helseskadelig luft, bedre 

fremkommeligheten og avlaste sterkt trafikkerte veier i vår region. Visjonen om en sunn, grønn og 

mangfoldig kommune, må ikke bare bli ord som tar seg pent ut i en plan, men må følges opp i 

praktisk handling. 
 

Forlengelse av t-banen til Visperud vil gi kort gangavstand til Ellingsrud idrettspark, Ellingsrud 

gård og til Østmarka. Ahusbanen/Romeriksbanen vil sammen med sykkelstier sikre en grønn og 

sunn inngang til våre friluftsområder med et enda større potensiale enn det som er utnyttet i dag 

med et mangfold av idretts- og rekreasjonsmuligheter. Utbyggingen av t-banen vil redusere 

biltrafikken og bevare biologisk landskap og natur for etterslekten. 

 

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

www.ahusbanen.com. 

 

Parkering: Også i 2015 har velforeningen fulgt opp farlig utkjøring parkeringsplass Edvard 

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

vei.  

 

 

 

http://www.ahusbanen.com/
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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. 

Ny epost adresse: Ellingsrud@ellingsrudvel.no 

 

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 2015. 

 

 

Annet: 
 

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 til 

styremøte i Sameie 2. 

 

Velforening måtte i 2015 midlertidig stoppe planene om skateboardrampe. Vi er fortsatt 

positive til dette, men det viste seg at finansieringen ikke var like enkel som forelagt og det var 

vanskelig å få noen til å ta på seg ansvar for vedlikehold. Vi tok kontakt med hovedstyret i 

Ellingsrud Idrettslag som stiller seg positive til en skateboardrampe. Plassering bak Idrettshallen på 

området nærmest svingen der Karolinerveien ble avklart fra Bymiljøetaten, under forutsetning at 

ansvar for vedlikehold kom på plass og at grunnforholdene med grusdekke der rampen skal settes 

på er solid og sikkert utført.  Skateboardrampen er av typen Norgesrampen, og måler 90cm høy, 

244 cm bred og 596 cm lang. Vi undersøker mulighetene for forpliktende vedlikehold før rampen 

eventuelt settes opp.  

http://www.ellingsrudvel.no/
mailto:Ellingsrud@ellingsrudvel.no

