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Eiksmarka Vel ble etablert 1950 og teller ca. 1 600 medlemmer i velområdet 
som strekker seg fra Lathusåsen/Fossum i nord til Lijordet i sør. 

 
Eiksmarka Vel er en av Norges eldste og største velforeninger og uttalelsene 

våre har betydning. 
 

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes og velområdets interesser, 
gjennomføre tiltak, og representere beboerne utad. 

 
Medlemskap er dels pliktig iht. kjøpe- eller leiekontrakt. For øvrige beboere i 

velområdet er det frivillig å tegne medlemskap. 
 

Vel arbeidet er basert på frivillig innsats. Medlemskontingenten går bl.a. til: 
 

• Sosiale arrangementer som julegrantenningen, HEI festivalen samt støtte til 17. 
mai, nabokoret, skolekorpset og andre lokale initiativer 

• Eiksmarka grendehus med utleie av selskapslokaler til redusert pris 
• Vel-nytt levert i postkassen 
• Vårryddeaksjonen og innhenting av juletrær 
• Aktivt samarbeid med Eiksmarka Tomtesameie ifm. byggeprosjekter, 

trafikkløsninger, renovasjon, gatebelysning, beplantning mm. 
 
Vi er opptatt av at Eiksmarka fortsatt skal være et godt sted å bo i for de neste 
generasjoner. Vellet har påvirkningsmuligheter, og ditt medlemskap er viktig. 
Du melder deg inn med epost til post@eiksmarkavel.no og oppgir navn, adresse 
og epostadresse. 
 
 
 
 
 
 

Følg oss! 
www.eiksmarkavel.no 

E-post: post@eiksmarka.no 
Facebook - @eiksmarka_vel 

Instagram - #eiksmarka 
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KONTAKTINFORMASJON

Eiksmarka Vel 2017- 2018 
Org.nr. 975 489 159 
 
Styret 
Karina Langseth, styreleder  
Syd-Fossum 43 
Mob. 91754017  
 
Hans Henrik Thaulow, nestleder 
Konglefaret 24 
Tlf. 67 14 09 79 eller Mob. 411 80 097 
 
Jørgen Andreassen, styremedlem 
Konglefaret 19 
Mob. 481 06 199 

Elen Gjevik, styremedlem 
Snaret 1 
Mob. 902 54 019 
 
Jens Haugen, styremedlem 
Kalderaveien 5 
Mob. 911 13 014 
 
Marit Kringstad, varamedlem 
Lauritz Sands vei 22D 
Mob. 959 48 884 

Anders Bergesen, varamedlem 
Eiksveien 50 
Mob. 926 94 713 
 
Helle Thorsen, varamedlem 
Eiksveien 41A 
Mob. 410 21 014 
 

 

 
Kontaktinformasjon 
Besøksadresse   
Niels Leuchs vei 40 
1359 Eiksmarka 
 

Postadresse 
PB 119 
1331 Østerås 

 

Telefon og e-post 
Tlf. 911 95 889 (Mandag 18-20) 
post@eiksmarkavel.no  

 
 
Eiksmarka Tomtesameie 2017-2018 
Org.nr. 987 004 886 
 
Styret
Iver Skrefsrud, styreleder  
Mob. 959 90 968  
 
Hans Henrik Thaulow, nestleder 
Tlf. 67 14 09 79 eller Mob. 411 80 097 
 

Harald Moe, styremedlem 
Mob. 976b43 570 
 
Maya Kollevold, styremedlem 
Mob. 481 93 509 

 

Dagrunn Vaagland, styremedlem 
Mob 957 05 536 
 
 
 

Kontaktinformasjon
Besøksadresse   
Niels Leuchs vei 40 
1359 Eiksmarka 
 

Postadresse 
PB 16 
1331 Østerås 
 

E-post 
eiksmarka.tomtesameie@gmail.no 
Nettside 
http://www.eiksmarkatomtesameie.no    

 
 
 

 
Regnskapsfirma
Abaci AS 
Regnskapsfører: Ole Fegth 

Besøksadresse 
Grini Næringspark 1 
1361 Østerås 

Telefon og e-post 
Tlf. 67 14 10 30 
Epost: ole@abaci.no 

 

 
 
 
Leie av Vellokalet
Adresse  
Niels Leuchs vei 40 
1359 Eiksmarka 

Utleieansvarlig 
Edvard Lamo 
E-post leie@eiksmarkavel.no 
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LEDER 
Av Karina Langseth-Manrique, styreleder

Kjære alle sammen 
 
Ettersommeren og høsten har vært 
meget begivenhetsrike. Masse positivt, 
men også utfordringer.  
 
Eiksmarka senter 
Endelig har Eiksmarka senter åpnet!!!! 
Det har vært en lang prosess på godt og 
vondt. Vi har lært mye og nå er det bare 
å ønske alle de som bor i leilighetene og 
handelsstanden velkomne! Det er 
hyggelig å se at det er mange gode 
tilbakemeldinger. Samtidig jobber vi med 
noen saker som f. eks. lys på fortauet, 
oversiktlig utkjøring fra garasjene. Se 
mer om våre ne naboer inn i bladet. 
 
Ny Velhusforvalter 
Edvard Lamo har overtatt etter Anders 
Bergesen. Vi ønsker Edvard velkommen 
og takker Anders for 6 års uvurderlig 
innsats. Bli kjent med Edvard inn i 
bladet.  
 
Julegrantenningen 
Julegrantenningen er iflg. Åsmund Mæhle 
en av de hyggeligste arrangementene 
gjennom året på Eiksmarka. Det er ikke 
mange steder som har en slik hyggelig 
og ikke-kommersiell julegrantenning. 
Korpset har en helt sentral rolle i 
julegrantenningen og står for musikken. 
De stiller opp gratis og øver inn 
julesanger. Korpset er det den største 
kulturaktiviteten i distriktet vårt med 
nesten 100 medlemmer. Korpset har 
spilt på julegrantenningen siden 1982. 
Trolig spilte de før det også, antageligvis 
siden tradisjonen startet. 
Eiksmarka speidergruppen vil også 
komme med vafler og toddy. Nytt i år er 
at Nabokoret i Eiksmarka vil bidra som 
forsangere i år. Alle er velkomne! 

 
Årsmøter 
Årsmøtene i Eiksmarka vel og Eiksmarka 
tomtesameie holdes 27. mars 2019. Se 
kunngjøringer inn i bladet. 
 
Utfordringer og oppfordringer 
Så er det utfordringene: 
Det er økende antall hunder som går 
løse og uten følge med eier. Vi hører og 
leser på Facebook at flere kvier seg å gå 
på tur i området og i marka med sine 
hunder i bånd (eller uten) i redsel for å 
møte en løs hud. Jeg er sikker på at den 
enkelte eier føler at de har kontroll, men 
en hund er et dyr som lar seg avlede. 
Det beste er å holde hunden i bånd.  
 
Det har vært noen få episoder der 
barn/ungdom kunne ha skadet seg stygt. 
Her tenker jeg bl.a. på ungdom som 
oppholdt seg på skinnegangen til T-
banen. Det er godt at folk bryr seg og på 
en konstruktiv måte oppfordrer foreldre 
om å snakke med barna/ungdommen 
hjemme. Vi har ingen å miste, gi dem 
økt trygghet ved å snakke med dem. 
 
Til slutt, senk farten! Det er mange 
skolebarn i området som vi må ta vare 
på.  Vi i styret jobber med å gjøre 
skoleveien tryggere, men til slutt er du 
og jeg som må ta det ansvaret. 
 
En STOR takk 
Til slutt vil jeg takke alle frivillige som 
har støttet oss i 2018.  En spesiell takk 
til «byggegruppa» der kompetente 
ressurser som jobber med stor 
entusiasme og målbevissthet i fritiden 
sin.  
 

BLI MEDLEM!!!!!!

Ha en fredelig Jul og Godt Nytt År      hilsen Karina Langseth, styreleder  
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VELKOMMEN EIKSMARKA SENTER OG BEBOERE 
Tekst: Karina Langseth-Manrique 
Bildekilde: Internett

             

 

Endelig åpnet det nye Eiksmarka 
senteret! Etter en lang og nødvendig 
godkjenningsprosess og til dels 
utfordrende byggeperiode, står senteret 
med leiligheter som et moderne bygg 
kompleks.  

Vi har fått 66 nye leiligheter og så å si 
alle har flyttet inn. I juli ble Eiksmarka 
Senter Sameie dannet og er nå 
medlemmer i Eiksmarka Vel.  

Handelstilbudet er blitt større og flere 
kjente butikker er tilbake og nye har 
kommet til. Ut fra det vi leser på 
Facebook, ser vi at mange er fornøyde 
og setter spesielt stor pris på cafeen og 
sushi som er åpen til kvelden.  

Backe Stor Oslo vil nå avslutte 
leieforholdet med Eiksmarka 
tomtesameie og ta ned brakkene og 
sette tomten i stand slik den var, innen 
utgangen av året.   

 

 

Et meget hyggelig og vellykket innslag er 
Fardal bakeri og pizzeria. Vi stakk innom 
og snakket med Cesar Lescano som 
lager nydelige pizzaer. Cesar er en 
bilmekaniker fra Argentina som valgte å 
følge sitt hjerte og flyttet til Italia og 
lærte seg kunsten å bake pizza. Han har 
også bodd på Lanzarote og Spania før 
han kom med kone og barn til Oslo. Han 
sier at Norge er det beste land å bo i og 
hele familien trives svært godt. Om du 
stikker innom, vil Cesar by på 
prøvesmaking av sin pizza. 

 
Cesar Lescano hos Fardal bakeri 

Foto: Karina Langseth-Manrique 
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EIKSMARKA HELSESTASJON I NYE LOKALER 
Tekst av Elen Gjevik 

 

Etter 45 år i Vel-huset, flyttet Eiksmarka 
helsestasjonen i august inn i lokaler i det 
nye Eiksmarka kjøpesenter. Vi gleder oss 
over sterkere fagmiljø og romslige 
lokaler. Dårligere lys og solforhold, og 
venterom uten vinduer, venner vi oss vel 
til, sier Unn Wist, helsestasjonslege i 
Bærum kommune i 30 år.  

Flyttingen av Eiksmarka helsestasjon er 
del av en større omorganisering av 
helsestasjonene i Bærum, der det legges 
opp til store og sentraliserte enheter. I 
Østre Bærum er flere små helsestasjoner 
langt ned og samlokalisert til 3 store; 
Eiksmarka, Bekkestua og Storøya på 
Fornebu. Eiksmarka er utvidet og skal nå 
også gi et tilbud til familier på Grav og 
Hosle. Lokalene i Vel-huset var lyse og 
trivelig, men for små for en større 
helsestasjon, og kommunen skal i flere 
år vært på utkikk etter nye lokaler.  

Fagmiljøet på Eiksmarka er utvidet til 4 
helsesøstre, 2 leger, barnepsykolog og 
fysioterapeut. Større lokaler, og egne 
undervisnings- og møterom, gjør at 
tilbudet om kurs og undervisning kan 
utvides. Kurs er populært blant 
småbarnsforeldre i Bærum, og vi er 
glade for å kunne tilby såkalt COS-kurs, 
et forbyggende kurs som skal fremme 
god tilknytningen mellom barn og 
foreldre, sier Unn.  

Bærum kommune eier de tidligere 
lokaler til helsestasjonen i Vel-huset. Hos 
eiendomsavdelingen i kommunen får vi 
opplyst at helsestasjonen nå leier 530 
kvm i Eiksmarka kjøpesenteret. Det er 
inngått en leieavtale på 15 år. 
Leieavtalen er for øvrig konfidensiell. 
Foreløpig er det uklart hva lokalene skal 
brukes til. 

 

            

Bilde til venstre: Veggdekorasjonene i de nye lokalene er populære for barna. 
Helsesøster Marianne L'Abee-Lund, lege Unn Wist, sekretær Gunn Torbjørnsen og 
helsesøster Kristin Skåre her med Ole Brumm og Tigergutt.  

Bilde til høyre: Fra undervisningsrommet.   
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EDVARD LAMO – NY VELHUSFORVALTER 
Tekst av Marit Kringstad 
_________________________________________________________________ 
Født: 13.august 1974 i Mosjøen 
Familie: Gift med Marit. Har en sønn på 21 år samt en stor familie i Mosjøen og Bærum 
Bor: Lauritz Sands vei 
Jobber: Barnevernet 
Beste egenskap: Hjerte for de svakeste 
Verste egenskap: Bruker for mye tid foran skjerm(er) 
Favoritt stedet ditt på Eiksmarka: Området rundt Slettestien fordi det er stort og åpent 
______________________________________________________________________ 

Edvard Lamo tok over stillingen som forvalter for Velhuset 1.oktober etter 
Anders Bergersen som takket for seg etter seks år i stillingen. 

Edvard er en person som raskt bygger tillit og relasjoner og er omgjengelig fyr. Han har 
engasjement for både store og små oppgaver og har allerede tatt initiativ til å male 
lokalene og gjennomført noen småreparasjoner. Edvard er ansvarlig for økonomisk drift 
av selskapslokalet samt minimere uforutsette oppgaver relatert til lokalet og avlaste 
styret der det trengs.  

En av grunnene til at Edvard ønsket seg jobben som forvalter av Velhuset er som ganske 
ny i området å bli bedre kjent med folk på Eiksmarka. Det er ikke utenkelig at han 
arrangerer en quiz aften om det er interesse for det blant beboerne på Eiksmarka. På 
fritiden er han hobbykokk og hageentusiast som drømmer om å bli selvberget med 
grønnsaker.  

Vi i styret på Eiksmarka ønsker Edvard velkommen og vi regner med at han vil bli satt 
stor pris på. 

Styret vil benytte anledningen til å takke Anders for uvurderlig innsats i 6 år. Han har 
oppgradert lokalene ved flere anledninger, opprettholdt et godt administrativt system, 
og bidratt inn i styret. Han vil sitte som varamedlem til neste årsmøte. Vi ønsker han til 
lykke fremover. 

9 Følg Eiksmarka Vel på Facebook

GRINI GJENNOM GENERASJONER
Tekst Hans Henrik Thaulow

Foto: Ingrid Harboe
Kilde: hentet fra boken «GRINI gjennom generasjoner»

Innledning

I februar og juni utgaven av denne 
utmerkede publikasjonen, har
undertegnede skrevet litt om Grini og 
Eiksmarka-nærområdets historie. Juni
utgaven innholdet også en kunngjøring
om at gårdbruker Kjell Gunther Ellefsen 
ville presentere sin bok «GRINI
GJENNOM GENERASJONER» i september 
på en tilstelning i Grinilunden kirke.

Vel, det har nå skjedd. Boken er etter 
min oppfatning blitt en flott bok. Den tar
for seg historien til Grini gård frem til i
dag, og dermed også mye om Grini og 
Eiksmarkas historie.

Selve boken

Boken er delt opp i følgende 
hovedpunkter: 

• Velkommen til Grini
• Forvalteren av en grønn fremtid -

Portrettintervju med gårdbruker 
Ellefsen

• Tiden fram til ca. 1900
• Tiden etter 1900
• Aktiviteter på alle kanter- Grini

golfklubb-hjemmebakeri, klenodier

Boken er rikt illustrert med vakre 
fotografier både av gården og landskapet 
omkring.
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Hva sitter så undertegnede igjen med 
etter å ha lest boken? 

Det som kanskje har gjort mest inntrykk 
er portrettintervjuet med Kjell Gunther- 
Ellefsen. Etter å ha lest dette forstår en 
hvorfor Grini Gård eksisterer slik den 
framstår i dag. Nøkternhet, stahet, 
ønsket om å ta vare på tradisjonene, og 
fremtidstro, har vært rettesnorer. 

De neste kapitlene er en innføring i 
gårdens historie og dermed i vårt 
område. Den gir et bilde av eierne av 
gården gjennom 360 år. Mange 
prominente personer har bodd/besøkt 
Grini gård. Maleren Fritz Thaulow bodde 
på gården i tidsrommet 1886-1888. 
Både Bjørnson og Henrik Ibsen har vært 
gjester på Grini. Vår store 
kabaretkunstner og Chat Noirs 
grunnlegger, Bokken Lasson, skriver i sin 
selvbiografi «Slik var det den gang» om 
sin søster Alexandras (som var gift med 
Fritz Thaulow) opphold på Grini Gård.  

Avsnittet «Aktiviteter på alle kanter» 
bringer oss frem til i dag. Kjell Günther- 
Ellefsen forstod tidlig at en golfbane på 
eiendommen ville sikre området dets 
grønne preg i generasjoner fremover, og 
boken beskriver en lang og kostbar 
historie om hvordan banen ble til. 

Boken beskriver også avslutningsvis to 
klenodier på gården. Den ene er en fullt 
ut restaurert 1931 T-Ford som få av oss 
har sett. Her er en oppfordring til eieren: 
Bruk den i nærområdet. En bil er bygget 
for å bli brukt, og denne bilen også for å 
bli sett. 

Det andre klenodiet er en samling av 
gamle mynter og en 35 kilo sølvbarre. 
Mer om dette i boken. 

Avslutning 

Vi befinner oss i en digital tidsalder. Våre 
forfedre etterlot seg en mengde med 
brev og dokumenter og fotografier. Slike 
spor kan kommende generasjoner ha 
glede av, og kan bli et savn i fremtiden. 
Denne boken dekker et slikt behov. 

Boken er lettlest og godt skrevet. Den er 
til salgs på Grini Hjemmebakeri som er 
lokalisert på gården, samt hos Ark 
Bokhandel på Østerås. Årets julegave? 
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NY GANG- OG SYKKELVEI OG RUNDKJØRING VED GRINIVEIEN 
Tekst og foto: Jens Haugen     
 

 
 
 
Byggingen av gang- og sykkelveien langs 
Griniveien, fra Eiksveien til Oslogrensen 
ved broen over Lysakerelven, nærmer 
seg ferdigstillelse mot slutten av året. 
Inkludert i anlegget er også ny 
rundkjøring ved det gamle krysset, 
Vollsveien-Griniveien.  Fotoet er tatt i 
uke 44 og viser gang- og sykkelveien, 
rundkjøringen og omkjøringsveien ved 
rundkjøringen som fjernes ved åpning av 
anlegget. Både syklister og bilister så vel 
som gående ser fram til sikrere og bedre 
trafikkavvikling her. Syklistene får da en 
sammenhengende separat sykkelvei fra 
krysset Griniveien/Nordveien med det 

eksisterende strekket med sykkelvei og 
det nye og til litt opp i Griniveien på 
Oslosiden. Eiksveien stenges også ved 
åpning av anlegget for bilkjøring slik at 
syklistene kan krysse Eiksveien sikkert 
her. Dessverre er det foreløpig ikke lagt 
like bra til rette lenger opp i Griniveien 
mot Røa for sykling der det må gjøres 
enten på smalt fortau, i sideveier eller i 
bilveien, der fartsgrensen tross alt er 50 
og ikke 70 som i Griniveien langs med 
det nye anlegget. Rundkjøringen vil 
gjerne bli hilst spesielt velkommen av 
bilister som kommer via Vollsveien og 
skal ut på Griniveien. 
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KUNNGJØRINGER 
 

 

 
 
 
 

Årsmøte Eiksmarka Tomtesameie 
              

Det avholdes ordinært årsmøte i Eiksmarka Tomtesameie 
 Onsdag 27. mars 2019 kl. 19.00  

i Eiksmarka Velhus, Niels Leuchs vei 40. 
 Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må være innmeldt til styret  

senest innen søndag 27. januar 2019. 
Endelig innkalling blir annonsert i Vel-nytt. 

 
Eiksmarka Tomtesameie. Postboks 16, 1332 Østerås, Org. nr. 987 004 886          

 
Epost:  Eiksmarka.tomtesameie@gmail.com  

Nettside: http://www.eiksmarkatomtesameie.no  
 
 
 
 
 
 
 

Årsmøte Eiksmarka Vel 
              

Det avholdes ordinært årsmøte i Eiksmarka Vel 
 Onsdag 27. mars 2019 kl. 20.15  

i Eiksmarka Velhus, Niels Leuchs vei 40. 
 Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må være innmeldt til styret  

senest innen søndag 27. januar 2019. 
Endelig innkalling blir annonsert i Vel-nytt. 

 
Eiksmarka Vel. Postboks 119, 1332 Østerås, Org. nr. 975 489 159 

 
EPOST:  post@eiksmarkavel.no  
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 Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må være innmeldt til styret  

senest innen søndag 27. januar 2019. 
Endelig innkalling blir annonsert i Vel-nytt. 

 
Eiksmarka Vel. Postboks 119, 1332 Østerås, Org. nr. 975 489 159 

 
EPOST:  post@eiksmarkavel.no  
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STATUS FOR BYGGESAKER I EIKSMARKA VELS OMRÅDE 
 

Fossum utbygging 
Tekst av Steinar Skoglund fra Fossum naboutvalg 
Bildekilde: Budstikka via internett 
 

Forslaget til områdereguleringsplan har 
nettopp vært på ny høring. Det ble 
forlangt av kommunen fordi skole og 
barnehager nå er flyttet fra Smiejordet 
til industriområdet. Omtrent halvparten 
av Smiejordet foreslås bevart som 
landbruksareal, mens resten foreslås lagt 
ut til idrettsareal for Fossum 
idrettsforening.  
 
Selv om disponibelt areal for 
boligbygging er redusert på grunn av 
dette, ønsker utbyggerne Løvenskiold og 
OBOS fortsatt å bygge 2.000 boliger på 
området. Det betyr en ytterligere 
fortetting i forhold til tidligere forslag. 
Utbyggingen vil bestå av 4-5 etasjers 
blokker og 3-5 etasjers rekkehus. 
Utbyggingen blir omtrent 20 ganger så 
stor som det nye Eiksmarka senter (over 
bakken). Den utgjør ca. 2/3 av 
Rykkinnutbyggingen, men 
utnyttelsesgraden blir omtrent dobbelt så 
høy som på Rykkinn.  
 
Eiksmarka Vel og Naboutvalget har 
avgitt en felles høringsuttalelse. Våre 
innvendinger til planforslaget knytter seg 

til utnyttelsesgraden og trafikken som vil 
bli generert av utbyggingen.  
 
Vi mener at utbyggingen er altfor 
omfattende og ikke tilpasset de spesielle 
omgivelsene på Fossum. Omgivelsene vil 
bli kraftig forringet med 5 etasjers 
blokker som nærmeste naboer. Vi 
foreslår at maksimal høyde settes til 4 
etasjer. Videre foreslår vi at bruksareal 
(BRA) for boliger reduseres fra 190.000 
m2 til 100.000 m2, og at antall 
boenheter reduseres fra 2.000 til 1.000.  
 
Trafikkanalysen og støyutredningen som 
ble utarbeidet i 2014 er ikke oppdatert. 
Vi ønsker at dette gjøres før 
områdeplanen realitetsbehandles i 
planutvalget.  
 
Det er liten grunn til å tro at bæringene 
vil redusere sin bilbruk i særlig grad på 
grunn av at det blir bedre 
bussforbindelse til Eiksmarka og Østerås 
T-banestasjoner. Fossum vil forbli en 
bilbasert satellitt. En utbygging med 
2.000 boliger vil føre til økte 
køproblemer i Bærum øst og Oslo vest, 
spesielt på Griniveien og Vollsveien. 
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Det er også andre som har kritiske 
bemerkninger til forslaget: 
 
Statens Vegvesen er skeptisk til 
framstillingen i forslaget om hvor godt 
kollektivtilbudet vil bli. Spesielt vanskelig 
vil det bli for de som skal andre steder 
enn til Østerås banen. Utbyggingen vil 
bidra til at trafikkproblemene blant annet 
på Vollsveien forverres. Kommunen må 
være forberedt på at bussbom på 
Vollsveien kanskje må innføres for å 
sikre bussens framkommelighet.  
 
Fylkeskommunen sier at kommunen 
gjennom rekkefølgekrav i 
planbestemmelsene må stille krav om 
framkommelighet for kollektivtrafikken 
og et høyfrekvent kollektivtilbud til 
Sandvika og Lysaker/Fornebu før en 
utbygging kan tillates. Videre ber de om 
at det avsettes en større buffer rundt 
kulturmiljøene innenfor planområdet.  
 
Oslo kommune mener at forslaget åpner 
for utbygging og befolkningsvekst som 
ikke er i tråd med «Regional plan for 

areal og transport i Oslo og Akershus 
(RP-ATP)». Utbyggingen vil være 
bilbasert og øke trafikk- og 
miljøbelastningen på omkringliggende 
vegnett. På denne bakgrunnen fraråder 
Oslo kommune sterkt det 
utbyggingsomfanget det legges opp til.  
 
Ruter er også negative og sier at 
utbyggingen vil bidra til økt bruk av bil 
og mer kø. Utbyggingen er ikke i tråd 
med målsettingen i «Regional plan for 
areal og transport i Oslo og Akershus 
(RP-ATP)». Videre sier de at det er gjort 
trafikale utredninger som viser at 
betydelig økt trafikk fra området vil føre 
til store kapasitetsutfordringer i Røa 
krysset og Smestad krysset, samt 
sørover på Vollsveien. Det bør 
innarbeides et rekkefølgekrav i 
planbestemmelsene som sikrer at det 
ikke tillates utbygging på Fossum før 
framkommeligheten på Vollsveien er 
sikret på en tilfredsstillende måte.  
 
Med et kommunevalg nært forestående 
blir det spennende å følge den videre 
politiske behandlingen av planforslaget..  

 

Barketomta  
Tekst: Elisabeth Lackner, Fossum naboutvalg  

 

Etter vedtaket i kommunestyret 
2.5.2018 om ikke å bygge tennishall, 
men kun å anlegge kunstgressbane i 
Fossumveien 19 (Barketomta), jobber nå 
Fossum Idrettsforening (FIF) for å 

realisere planene om en 9er fotballbane 
på den eksisterende grusbanen. Banen 
skal i hovedsak benyttes av 
forballgrupper opp til 13 år gjennom 
uken, men skal være allment tilgjengelig 
når den ikke brukes til organiserte 
kamper og trening. Det planlegges ikke 
for økt belysning, høyttaleranlegg eller 
vesentlig flere parkeringsplasser. Det 
tillates ikke gummigranulatinnfyll i 
kunstgresset, og sandinnfyll eller annet 
miljøvennlig materiale skal brukes. 
Banen skal kunne islegges om vinteren, 
så nærmiljøet ser frem til fortsatt 
skøyteaktivitet på vinterstid.    
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Eiksmarka sentrumsområde  
Tekst: Elen Gjevik, Eiksmarka Vel 

I kommuneplanens arealdel 2017-2035, 
vedtatt av kommunestyret 4.4.2018, ble 
området mellom Niels Leuchs vei og T-
banen regulert kun til boligformål. Det 
ble også lagt inn et krav om felles 
planlegging for Profier Eiendoms tomt i 
Nils Leuchs vei 41, garasjelagets tomt og 
Eiksmarka Tomtesameiets tomt, 
«riggtomta». Telenor/Sporveiens tomt i 
Snaret 34 ble ikke omfattet av dette 
kravet. Lokk over T-banen ble ikke 
vedtatt. Vedtaket innebærer en  
maksimal høyde på 4 etasjer for ny 
bebyggelse, og dermed 1 ½ etasje 
lavere enn det nye kjøpesenteret. 
Kommunestyret gikk med sitt vedtak 
mot rådmannens anbefaling om 
regulering til sentrumsformål, noe som 
ville åpnet for bebyggelse med samme 
høyde som kjøpesentret. Rådmannen 
anbefalte også lokk over T-banen. Profier 
Eiendom har presentert reviderte planer  

for sin tomt som omfatter 3-4 
boligblokker med maksimal høyde på 4 
etasjer. Telenor/Sporveien, med et 
opprinnelig prosjekt som forutsatte lokk 
over T-banen, har foreløpig ikke kommet 
med nye planer.  
Vellet vil fortsette sitt arbeid opp mot 
kommunens administrasjon, politikere og 
utbyggere. Vårt mål er en utbygging som 
tilpasses Eiksmarkas eksisterende 
boligbebyggelse, som ivaretar gode 
solforhold og siktlinjer og som sikrer 
Eiksmarka som en god sosial møteplass.  
Vi mener dette ivaretas best med en 
tett, lav og oppdelt bebyggelse. Profiers 
prosjekt fremstår fortsatt som ruvende 
og stedsfremmed og må nedtones. 
Videre må all utbygging sees i 
sammenheng gjennom en helhetlig plan. 
Her må også prosjekter som kan komme 
i årene fremover, som utvidelse av 
skolen og Eikstunet, inngå.  

 

Coop Vollsveien  
Tekst: Elen Gjevik, Eiksmarka Vel 

Etter signaler fra kommunen om at de 
ikke ville få godkjenning, trakk Coop sine 
opprinnelige planer om en større 
utbygging av butikken. De opprinnelige 
planene innebar en rivning av bolighus 
på nabotomtene og omregulering til P-
plasser, samt flytting av vareleveringen 
fra Nadderudveien til Hasselbakken. 
Coop har nå søkt om en mindre 
ombygging og venter på endelig 
godkjenning. Planene omfatter en 

utvidelse av butikken mot Hasselbakken, 
men ingen rivning av bolighus og 
utvidelse av parkeringsplassen. 
Varelevering blir mot Nadderudveien slik 
den er i dag.  Butikklokalet vil øke i 
størrelse fra ca. 400 – 600 kvm. 
Naboene har ikke hatt innvendinger mot 
disse nye planene. Utbyggingen kommer 
trolig i gang på nyåret 2019, og butikken 
vil holde åpen i det meste av 
byggeperioden.         
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INNSAMLING AV JULETRÆR

 

Søndag 13. januar 2019 samler vi inn juletrær på Eiksmarka. Trærne skal legges på 
oppsamlingsplasser senest på kvelden søndag 14. januar 2018.  Trær som legges dit 
etter denne datoen vil ikke bli fjernet. Vi samler inn juletrær fra følgende 
oppsamlingsplasser (gatekryss): 
 

Otto Ruges vei – Vestjordet 

Otto Ruges vei – Eiksveien 

Eiksveien - Niels Leuchs vei 

Eiksveien – Rideveien 

Rideveien – Nadderudveien 

Konglefaret – Snaret 

Ruglandveien – Snaret 

Ruglandveien – Nordjordet 

Grinistubben – Niels Leuchs vei 

Fossumveien – Fossumhagene 

Langs med hekken ved UFF containeren som står rett ovenfor Samvirkelaget i 
Nadderudveien 

 

Obs 1! Ruglandsveien - Vollsveien er IKKE lenger oppsamlingsplass! 

Obs 2! Vollsveien – Hasselbakken er IKKE lenger oppsamlingsplass. Bruk plssen 
langs med hekken ved UFF containeren som står rett ovenfor Samvirkelaget i 
Nadderudveien 

OBS 3! For at trærne skal kunne leveres på avfallsstasjonen gratis må trærne 
være helt fri for pynt og juletrefot. Treet skal ikke leveres i plastsekk. 
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BILDER FRA BILDEKONKURRANSEN 
 
Her er fantastiske høstbilder tatt i nærområdet. Tusen takk til alle dere som bidro 😊😊😊😊�

                    
Kristin Moe Monsrud                  Karen Helene Hiim Molland 

 
Marianne Aulie 
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Henrik Brattli Vold 

 

          
Jenny Therese Sundvall         Tina Østberg 



www.eiksmarkavel.no   20 
 

  

BILDER FRA BILDEKONKURRANSEN 
 
Her er fantastiske høstbilder tatt i nærområdet. Tusen takk til alle dere som bidro 😊😊😊😊�

                    
Kristin Moe Monsrud                  Karen Helene Hiim Molland 

 
Marianne Aulie 

21   Følg Eiksmarka Vel på Facebook 
 
 

  

 
Henrik Brattli Vold 

 

          
Jenny Therese Sundvall         Tina Østberg 



www.eiksmarkavel.no   22 
 

  

         
Birthe Dyrhaug                                             Torgeir Johnson 
 

        
Torill Tangen                                                 Tanya Bech 
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Erik Borgersen 

 

 
Knut Kayser 
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HVA SKJER FREMOVER? 
 

• Innbetaling av årskontingent på noen få hundrelapper som går til mye bra for 
felleskapet. November 2018 
 

• Diverse julemarkeder i november-desember der mange lokale krefter har laget 
fine ting som selges, spises, drikkes. FIF, Lions Club Eiksmarka, Eiksmarka 
Sanitetsforening, Østerås Seniorsenter og andre. 
 

• Julegrantenning 2. desember 2018. 
 

• Juletreinnsamling 13. januar 2019.  
 

• Vel-nytt 1/2019 1-3. mars 2017 
 

• Årsmøte i Eiksmarka Vel og Eiksmarka tomtesameie 27. mars 2019 
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LEIE EIKSMARKA VEL SELSKAPSLOKALER 
 

         

 

Vil du leie vellets selskapslokaler? 

Vi har gleden av å kunne tilby våre medlemmer og andre leie av vårt lokale i Nils Leuchs 
vei 40. Lokalet er nyoppusset og egner seg godt til fest, konfirmasjon, dåp og andre 
lignende arrangementer. 

Lokalet er anbefalt for maks 40-50 gjester. Kjøkkenet har dekketøy, bestikk og moderne 
hvitevarer. Møblene er nye og tidsmessige. Lokalet er malt i lyse, vennlige farger og 
oppleves som meget koselig. 

Merk at lokalet ikke leies ut til personer under 25 år. 

 
Priser 2018/2019 

Medlemmer betaler 

• Døgn helg: kr 2 500 
• Hverdag kveld: kr 1 000 

 

Ikke-medlemmer betaler 

• Døgn helg: kr 3 500 
• Hverdag kveld: kr 1 500 

 

Kontaktinformasjon 

Bestilling 

Web side: http://www.eiksmarkavel.no/leie-av-lokalet  
E-post: leie@eiksmarkavel.no 

Spørsmål om allerede booket lokale 

E-post: leie@eiksmarkavel.no  
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HVA SKJER FREMOVER? 
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EIKSMARKA SANITETSFORENING 
Stiftet 1961 

 

 

Vi er en lokalforening av Norske Kvinners Sanitetsforening – Norges største kvinneorganisasjon 
med ca. 41.000 medlemmer og over 650 foreninger over hele landet. 

På våre møter 3. tirsdag i måneden på Østerås Seniorsenter, Eiksveien 98, har vi forskjellige 
temaer – alt fra helserelaterte emner til bøker, blomster osv. Velkommen til våre møter enten du 
er medlem eller ikke. 

Våre viktigste inntektskilder er, foruten medlemskontingent, julelotteri, motevisning, kakelotteri 
og salg av fastelavnsris. Vi er så heldige at vi har gode samarbeidspartnere i nærmiljøet som 
støtter oss med gaver til utlodninger! 

Sentralt støtter vi bl.a. kvinnemedisinsk forskning, kampen mot skjønnhetstyranniet og kampen 
«Mot Vold i nære relasjoner». Som en lokal forening, er vi opptatt av å støtte arbeidet for barn og 
unge og bidrar så godt vi kan! 

 

BLI MED DU OGSÅ! DA KAN VI BIDRA MER! 

ENGASJEMENT I FRIVILLIG ARBEID STIMULERER TIL TRIVSEL OG SAMHOLD 

 

Eiksmarka Sanitetsforening ønsker deg velkommen – gjerne som medlem, men også til våre 
medlemsmøter! 

 

Kontakt  

Leder: Jorunn Bakken Christensen 

Mobil: 98 23 90 20 

E-post: joruchri@online.no 

Facebook: www.facebook.com/eiksmarkasanitetsforening 
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MELDING OM FLYTTING OG MEDLEMSKAP 
 

 
MELDING OM FLYTTING 
Eiksmarka Vel 
 
 
 
Jeg/Vi ____________________________________________________________ har flyttet 
 
 
Fra _______________________________________________________________________ 
 
 
Til ________________________________________________________________________ 
 
 
Navn på vedkommende som har overtatt etter meg/oss: 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
************************************************** 
 
 
 
 
MELDING OM MEDLEMSKAP 
Eiksmarka Vel 
 
 
Undertegnede ______________________________________________________________ 
 
er pliktig medlem / ønsker medlemskap i Eiksmarka Vel 
 
 
Adresse ___________________________________________________________________ 
  
 
Tlf. _______________________________________________________________________ 
 
 
Dato ______________  
 
 
 
Med hilsen _________________________________________________________________ 
 
 
 
Sendes til Eiksmarka Vel, post@eiksmarkavel.no eller Postboks 119, 1332 Østerås
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