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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: 
 

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

x Eiksmarka grendehus med utleie av selskapslokaler til redusert pris 
x Vel-nytt levert i postkassen 
x Vårryddeaksjonen og innhenting av juletrær 
x 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@eiksmarkavel.no 
Facebook - @eiksmarka.vel 

Instagram - #eiksmarka 
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KONTAKTINFORMASJON

Eiksmarka Vel 2019- 2020 
Org.nr. 975 489 159 
 
Styret 
Karina Langseth, styreleder  
Syd-Fossum 43 
Mob. 91754017  
 
Hans Henrik Thaulow, nestleder 
Konglefaret 24 
Tlf. 67 14 09 79/411 80 097 
 
Jørgen Andreassen, 
styremedlem 
Konglefaret 19 
Mob. 481 06 199 

Marit Kringstad, styremedlem 
Lauritz Sands vei 22D 
Mob. 959 48 884 
 
Morten Solnørdal, styremedlem 
Vollsveien 169 
Mob. 458 69 745 
 
Christian Svae, styremedlem 
Niels Leuchs vei 46A 
Mob. 900 87 680 

 

Elen Gjevik, varamedlem 
Snaret 1 
Mob. 902 54 019 
 
Edvard Lamo 
Lauritz Sands vei 22D 
Mob. 465 93 716 
 
Helle Thorsen, varamedlem 
Eiksveien 41A 
Mob. 410 21 014

 
Kontaktinformasjon 
Besøksadresse   
Niels Leuchs vei 40 
1359 Eiksmarka 
 

Postadresse 
PB 119 
1331 Østerås   
 

E-post post@eiksmarkavel.no  
Nettside www.eiksmarkavel.no  

Eiksmarka Tomtesameie 2019-2020 
Org.nr. 987 004 886 
 
Styret
Iver Skrefsrud, styreleder  
Mob. 959 90 968  
 
Hans Henrik Thaulow, nestleder 
Tlf. 67 14 09 79/411 80 097 
 

 

Harald Moe, styremedlem 
Mob. 976b43 570 
 
Hans Chr. Hannestad,      
styremedlem Mob. 481 93 509 

 

Dagrunn Vaagland, 
styremedlem 

       Mob 957 05 536 
 
 
 

Kontaktinformasjon
Besøksadresse   
Niels Leuchs vei 40 
1359 Eiksmarka 
 

Postadresse 
PB 16 Østerås 
 

 
 

E-post 
eiksmarka.tomtesameie@gmail.no 
Nettside 
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 

Nå nærmer slutten av året seg, og det er 
tid for å reflektere over hva som har 
skjedd på Eiksmarka i 2019.  

Det som ikke må glemmes er den 
ufattelige tragedien som rammet en 
familie i vårt nærmiljø rett etter 
sommeren. Tankene går stadig til de 
som ble rammet. Det er viktig å minne 
alle om å se- og ta vare på hverandre.  

Styret i Eiksmarka gleder seg over de 
gode tilbakemeldingene som leses og 
høres oftere enn før! Det er en stor 
motivasjon for oss, og er faktisk 
retningsgivende for videre arbeid.  

En viktig sak for oss er Eiksmarka 
senter. Vi har fått et senter med nye 
naboer som gleder seg over å bo i fine 
leiligheter, og å bo på Eiksmarka. Ja, det 
har vært mange startproblemer, men vi 
håper at de løser seg etter hvert. Det 
mange fine butikker, som vi håper flere 
etter hvert vil benytte seg av!  

Vi ønsker nye ansikter og nye butikker 
velkommen til vårt nærmiljø! Videre i 
bladet kan du bli bedre kjent med to av 
forretningene, og lese mer om hvordan 
det er å bo på Eiksmarka senter.   

I høst lå det an til et spennende 
kommunevalg, og vi arrangerte et 
folkemøte én uke før valget. Det var 
veldig fint å se at mange fant veien til 
gymsalen og at toppolitikere besøkte 
oss. Det ble en engasjerende dialog der 
vi fikk stilt spørsmål om det vi synes var 
viktigst for område vårt, og politikere 
svarte godt for seg. Med andre ord, et 
godt møte i en hyggelig atmosfære.  

Det viktigste som kom frem var at 
medvirkning er et satsingsområde i 
kommunen. Dette er gledelig og vi håper 
at det betyr at våre meninger blir tatt 
hensyn til. Valgresultatet gjenspeilet 
meningene som kom frem. Det nytter å 
engasjere seg! 

HEI festivalen i år var en suksess med 
herlig oppmøte; små- og store barn 
samlet seg og deltok på de mange 
aktivitetene festivalen hadde å by på. 
Sang, dans og tennis var bare noen av 
tilbudene under årets festival. Vi håper 
at enda flere har lyst til å bli med til 
neste år!  

Utover i bladet finner dere kunngjøringer 
av årsmøtene for Eiksmarka Vel og 
Eiksmarka Tomtesameie. Vi ser etter nye 
styremedlemmer; kontakt oss om du er 
interessert! 

Med dette, ønsker jeg dere en God Jul og 
et riktig Godt Nytt År. 
 

 

 
Hilsen Karina Langseth 

Styreleder
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MITT EIKSMARKA 
Tekst: Amund Westin, alle bilder fra privat eie.

 

Mitt Når jeg tenker på «Mitt Eiksmarka» 
dukker det opp steder og aktiviteter som 
jeg var en del av eller som jeg bivånet 
utenifra da jeg vokste opp her. I tillegg 
tenker jeg tilbake på personer som 
markerte seg i lokalmiljøet, fordi de 
brukte mye av sin fritid på oss som var 
barn og unge på den tiden.   

Jeg vokste opp på Eiksmarka på 60-
tallet. Den gang postadressen var Oslo 7 
og det gikk 1200 elever på Eiksmarka 
skole, og det var et yrende liv av barn og 
unge i alle veier rundt om på Eiksmarka. 
I dag går det vel knapt 600 på skolen. 
Hvordan man fikk plass den gangen, det 
kan man spørre om. Mener vi satt mange 
elever i klasserommene og lufta var ikke 
helt optimal, for å si det forsiktig. Vel, 
nok om det. 

 

 

Barnehager, barneparker og 
barneskolen 

På 60-tallet var nok de fleste Eiksmarka-
mødrene hjemmeværende og det var lite 
med barnehager. Derimot var det mange 
barneparker og mange av oss hadde 
gleden av å være i parken til Tante Doris 
ved trafoen på Eikskollen. Der var vi ute 
hele dagen, enten det var stekende sol 
eller bitende kule. Og tante Doris var den 
snilleste tanta man visste om. Tidlig på 
60-tallet holdt hun til ved trafoen øverst i 
Niels Leuchs vei, men flyttet opp til 
Eikskollen kanskje rundt ’65. Alle kjente 
tante Doris og det kan sikkert skrives en 
egen historie om henne. Det var mange 
andre parker rundt i området og mange 
hadde barnehage hjemme privat. Noen 
hadde gleden av å få være tanta Gerd 

 
Tante Doris. Barneparken ved trafoen i Eikskollen på 60-tallet        
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eller i musikalsk barnehage nede i 
Vestjordet. Dette var gode tilbud til oss 
som ikke fikk plass i Briskehaugen, som 
var den eneste kommunale barnehagen 
den gangen i området.  

Overlærer Mathias Dahl tok over for 
Espedokken i 1968 og klassen min (1D) 
var så heldig at vi fikk ha Mathias i 
musikk gjennom hele barneskolen. Den 
gang var skolen delt i tre områder, 1-2. 
klasse i dagens SFO-område, 3. klasse i 
paviljongen (dagens parkeringsplass) og 
4-7. klasse var i det som kan sies å være 
hovedbygget i dag. Friminuttene var et 
yrende liv med fotballspilling på banen, 
leke sisten, slengtau, hoppe strikk, ja litt 
snøballkasting ble det også selvsagt tid 
til, med dertil besøk på overlærerens 
kontor. Av og til stakk man av fra skolen 
og ned på Eiksmarka senteret for å kjøpe 
godteri eller månebilder, enten på 
Hokholt eller i kiosken. Det var jo en 
skikkelig hype med sånne månebilder + 
tyggis, som man fikk kjøpt i kiosken 
rundt månelandingen i ‘69.   

 
Lokalt 17.mai tog (1966). Kristoffer 
Espenes som flaggbærer 

E.I.K. Eiksmarka Ishockey Klubb og 
fotball 

Det var mange aktiviteter som foregikk 
på Eiksmarka, og Fossum ikke minst. 
Fotball og langrenn var nok det som 
trakk flest barn og ungdom, slik som i 
dag. Selv spilte jeg fotball og vi fikk et 
meget godt lag og en sammensveiset 
gjeng etter hvert, og Fossum ble en 
fryktet motstander for alle de store 
klubbene i Oslo. Vålerenga og Lyn var 
ikke høy i hatten da de kom til 
«potetåker’n på landet» som de kalte 
grusbanen vår, og de ble svært ofte 
sendt hjem med tap. Jens Chr. Meinich, 
Stein Gulbrandsen og Børre Lid var 
ildsjeler som må nevnes i den 
sammenhengen. De brukte mye av sin 
tid på oss unge, treninger og kamper, og 
de tok oss med på turneringer i både 
inn- og utland. 

I 1963 ble Eiksmarka Ishockey klubb 
(E.I.K.) dannet og ishockey var en stor 
sport på Eiksmarka helt til slutten av 80-
åra. Storhetstiden var nok på 60- og 70-
tallet og når det var kamp på kveldene, 
kunne det være tjukt med folk rundt 
banen. I starten lå banen på dagens 
tennisbane, men ble senere flyttet til 
banen der ballbingen ligger. Vi som ikke 
fikk spille (mener at det kostet en del å 
kjøpe utstyr den gang) stod ringside og 
heiet på venner som forsvarte 
Eiksmarkas ære på isen. Her var det 
ildsjelene Bergaust og Jørgensen som 
holdt koken i «alle år». Mener å huske at 
da de takket for seg, gikk klubben fort 
ned. E.I.K. stod opp fra asken igjen for 
noen år siden og spiller sine kamper i Jar 
Ishall. De burde selvsagt hatt 
hjemmebanen på Eiksmarka. 
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Ishockeybanen til E.I.K med spillerne Roy 
Stadsvik og Steffen Evensen 

 

Egne uteaktiviteter 

Den gang var vi unge minst mulig inne 
og mest mulig ute. Det var sjeldent vi 
kunne være inne med venner, og som 
oftest ble vi «jaget ut» for å leke. 
Sykkelen var et viktig fremkomstmiddel 
og det gikk i Combisykkel, Crossmaster, 
Apache og Tomahawk sykler. Alle hadde 
sykkel og vi gikk sjelden, det var sykling 
til alle tider. Det ble alltid syklet til 
Fossum på trening og kamp. Var 
selvsagt aldri aktuelt å bli kjørte dit med 
bil av sine foreldre. 

Det var spesielt ett sted det var 
skummelt å sykle og det var gjennom 
Lijordet-skauen, som den ble kalt. I dag 
heter den stien Slettestien og går fra den 
gule barnehagen til trikkebrua ved 
Lijordet. Det som gjorde dette 
skummelt, var at det ofte satt fulle 
voksne folk inne i skogen og de kunne 
gjerne rope etter deg og skremme. 
Antagelig var dette uskyldige sjeler, men 
som hadde trøbbel med alkohol. Om det 

var uteliggere eller omstreifere vet jeg 
ikke, men det kunne sette en støkk i en 
liten guttunge. På midten av 70-tallet 
forsvant disse og skogen ble ikke så 
skummel lenger. 

I krysset Eiksveien / Niels Leuchs vei 
ligger det et garasjeanlegg. Dette var 
Stikkaplassen og her ble det kastet på 
stikka i mange år. Den gang var området 
gruslagt slik at strek og pinne enkelt 
kunne lages for stikkakasting. Dette var 
et område der det nesten alltid var folk 
på ettermiddagene og som spilte med 5-
øringer. Og noen hadde skikkelig draget 
på stikka. Andre var ikke så flinke og 
kunne fra tid til annen kompensere med 
potteran. Da ble det som oftest høy 
temperatur.  

Det er mange friarealer på Eiksmarka og 
de ble den gang brukt til ballspill og 
annen leking. Det var derfor viktig å 
holde gress og andre vekster nede og da 
var bråtebrann en nødvendig årlig 
aktivitet. Ikke bare var det nødvendig, 
det var også morsomt og ikke minst litt 
farlig. Friarealet mellom Otto Ruges vei / 
Lauritz Sands vei og Vestjordet er 
ganske stort og her brant det godt hver 
vår. Såpass god fyr ble det iblant at 
brannvesenet måtte rykke ut. Det var 
faktisk litt galskap dette. Vi kunne noen 
ganger komme hjem med svidde 
øyevipper og øyebryn, og klær som var 
forbrent og som stanket bråte. Men det 
var spennende da, hvor mye turte man å 
fyre opp av tørt gress og likevel beholde 
kontrollen? Dette ble vårt første møte 
med risikovurderinger og det gikk faktisk 
stort sett bra. Siden vi hadde fyrstikker 
og var i nærheten av tørt gress og strå, 
ble dette ofte debuten til å røyke strå. 
Det ble et par trekk, så hostet man en 
halvtime, og lærte da at dette verken var 
lurt eller godt. 
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Speideren, ungdomssenteret og 
kirken 

Speiderbevegelsen stod sterkt på 
Eiksmarka i denne tiden. Den gang var 
gutter og jenter adskilt og sånn var det 
bare. Speiderhytta ved Abortjern ble 
brukt til overnattinger og samlinger. Kjell 
Birkelund var primus motor i mange år. 
Selv hadde jeg en fantastisk 
patruljefører i Preben Thomassen. Helt 
uvirkelig tragisk omkom Preben og hans 
søster Kaja i Tretten-togulykken i februar 
1975. Dette gikk meget hardt inn på alle 
her på Eiksmarka. 

Østerås ungdomssenter hadde mange 
aktiviteter å tilby. Det kunne til tider 
være røffe forhold på «Klubben», men 
senterleder Fru Beyer gjorde en 
fabelaktig jobb med å holde styr på alle 
sammen. Jonny Kristiansen fra Eikskollen 
var ungdomsleder og hans lystige og 
artige sinn bidro til at han senere ble en 
stor figur innen standupNorge. 

 

Østerås kirke hadde også tilbud til de 
unge, hver tirsdag gjennom noen år på 
70-tallet. Det var samlingskvelder i 
«Kirkekjeller’n» med spill og prat. Bjørn 
Kåre Salvesen m/venner brukte mye av 
sin tid på å være sammen med de unge. 
Ære være dem for den innsatsen. 
 

Østerås senter som samlingspunkt 

Østerås-senteret var selvsagt et 
samlingspunkt for mange fra Eiksmarka. 
Den gang var det kafe` på senteret med 
middag- og ølservering. Her var det et 
yrende liv, spesielt på fredag 
ettermiddag og lørdag formiddag og det 
kunne være meget høy stemning til 
tider. Ingen nevnt, ingen glemt. Og 
utenfor senteret ventet «varmerista» der 
man kunne sitte og nyte varm 
ventilasjonsluft, spesielt når kulden satte 
inn. Det var en yndet og varm 
oppholdsplass for mange. Og mange av 
oss handlet i ERFA-hallen (dagens 
Meny). 

 

Når man tenker tilbake på 60-70-talls Eiksmarka, så er veldig mye forandret. Men stort 
sett er gatene de samme, de samme husene står der, men noe mer parkerte biler langs 
veiene er det selvsagt. Mye mindre leking i gatene er det også, men sånn er det jo 
overalt. Skolen kan gjenkjennes, men Eiksmarka-senteret er jo helt forandret.  

Jeg vil tror at dagens unge på Eiksmarka har et like fint oppvekstmiljø som vi hadde den 
gang, og jeg vil påstå at Eiksmarka fortsatt er et flott og hyggelig lite sted ute på landet.

Stafettpinnen gis videre til en yngre Eiksmarka beboer. 
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EIKSMARKA SENTER – VELKOMMEN NOK EN GANG! 
Tekst Karina Langseth-Manrique Bilder: K. Langseth-Manique og internett sidene 

 
               Foto: www.nordvikbolig.no (internett)  
 
 

Ja, vi var vel alle enige om at Eiksmarka 
senteret trengte et løft. Men, det var 
mange meninger: en del var ikke enige 
om at vårt historiske og koselige 
kjøpesenter skulle rives; en del mente at 
det var fint med leiligheter ved T-banen, 
mange ville ivareta trygt trafikkbilde og 
Eiksmarkas særpreg som et grønt område 
med lavbebyggelse. Etter en lang 
regulerings- og byggeprosess, står nå det 
nye Eiksmarka senter frem med flotte 
butikker og leiligheter. 

Styret i Eiksmarka Vel med mange 
støttespillere sto i front for noe lavere 
blokker og mindre handelsareal og  

 

 
 
 
skuffelsen var stor når det ikke gikk 
gjennom. Dette er historie; historie som 
vi har lært av og som vi vil bruke ved 
neste korsvei. Nå ønsker vi våre nye 
naboer velkomne enda en gang og mest 
av alt, ønsker vi et levende senter som 
brukes av oss alle.  

 
Vi har intervjuet Linda Wollkert som eier 
KROPPiBALANSE og Senol Can som eier 
Grønt og Godt Eiksmarka. Og Christian 
Svae har skrevet om hvordan det er å bo 
i leilighetene. 
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Jeg traff Linda Wollkert en mandag ved 
lunsjtider. Hun ønsket meg velkommen 
inn til en meget delikat og innbydende 
lokale og fortalte meg med stor 
entusiasme sin historie. 

Bakgrunn 

Linda er svensk og utdannet seg i som 
massasjeterapeut i 1999 i Axelsons Body 
Work School. Senere som hud- og 
fotterapeut; og interessen for hud vokste. 
Hun legger vekt på at terapeuter er først 
og fremst helsebehandling.  

Hun flyttet til Norge og jobbet i Pers 
hotell spa, Ilsetra hotell spa og SATS. 
Hun bygget opp KROPPiBALANSE sten for 
sten mens hun jobbet deltid hos SATS. I 
2005 åpnet hun og flyttet til Røa i 2006. 

Linda bor på Røa og har mann og 4 barn. 
Hun synes det er unikt å bo på Røa for da 
kan hun løpe til Østernvann, gå på ski, 
sykle, bade m.m. «Her er mitt hjem helt 
klart» sier hun. 

Klinikken 

I 2011 overtok hun den veletablerte 
Annes hud & fot som hadde vært på Røa i 
30 år. Et veletablert og fullstendig tilbud 
innen skjønnhet og helse. Linda flyttet 
salongen til større lokaler i nye Røa 
senteret i 2. etasje og var i grunnen «litt 
gjemt». Hun arvet stor klientbase etter 
og utvidet ved hjelp av «word-of mouth» 
og internett. Hun kom til Eiksmarka og 
fikk velge lokale og designet klinikken 
selv. Og i januar 2019 var det åpning.  

Staben fra Røa fulgte henne og hun 
utvidet med en kiropraktor. Det er 9 
ansatte: massasje-terapeuter, en 
kiropraktor og fysioterapeut (samme 
person!), sykepleier i dermatologi, hud- 
og fotpleiere, neglteknolog og 
vippetekniker.  

 

 

 

Tilbudet er stort innen hudpleie, 
medisinsk behandling av hud, massasje, 
kiropraktor, fot-, hånd og kroppspleie, 
vipper og bryn, make-up, hårfjerning og 
veiledning innen trening, kosthold og 
mental hese. Kort og godt ser helheten. 
Klinikken tilbyr en del natur og 
medisinske produkter. I tillegg til 
tilbudene er «hobbypsykologi» et 
«bonus». Under behandlingen liker folk å 
dele sine tanker – selvsagt under 
taushetsplikt! Linda føler seg utrolig 
privilegert. 

  

Vi flyttet til Eiksmarka Senter januar 2019! 
Velkommen til vår klinikk! Vi har lang erfaring 
med bl.a. hud, skjønnhet og fysikalske 
behandlinger. Velkommen til vår klinikk og 
nettbutikk, vi gleder oss til å hjelpe 
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Kundene 

Mange av hennes kunder har blitt med fra 
Røa til Eiksmarka og de kommer fra 
Ullern, Røa, Holmenkollen, Asker. 
Eiksmarka er et nytt sted for meg sier 
Linda. Det er en yngre klientell som er 
interessert av beste behandling og god 
kvalitet.  

 

Til slutt, de Linda ønsker seg er flere 
kunder og at det kommer nye 
forretninger på Eiksmarka senteret slik at 
senteret blir brukt og levende. 

 

          

 

 

www.kroppibalanseoslo.no  
Tlf. 21 39 12 27/992 96 942 

epost: linda@kroppibalanseoslo.no 



13   Følg Eiksmarka Vel på Facebook 
 
 

  

 

  

Grønt og Godt Eiksmarka satser på godt 
utvalg av frukt og grønnsaker. I tillegg 
har vi produkter du kanskje ikke finner i 
de store dagligvarebutikkene. Ferske 
marinerte oliven, ferskpresset appelsin-
juice og varer med eksotiske smaker fra 
spesialplukkede leverandører. Vi har 
søndagsåpent og et utvalg av 
dagligvarer. 

  

Senol Can tok min venninne og meg 
godt imot enda han var sykemeldt! Vi 
hadde en veldig hyggelig intervjustund 
med historie, visjonen og situasjonen. 

Bakgrunn 

Alle husker Eiksmarka Frukt og Grønt, 
en spennende butikk som ble etablert 
av Senols far Bekir Can i 2001-2002. 
Bekir stortrivdes på Eiksmarka og var 
meget fornøyd med sine kunder. Etter 
2 år måtte Bekir gi seg på grunn av 
sykdom og overlot butikken til andre 
som drev den frem til utbygningen 
begynte. 

 

 

Senol tilbrakte sin tid i farens butikk 
når han var liten og likte seg veldig 
godt på Eiksmarka. Derfor var valget 
lett om å kaste seg ut i det og åpne sin 
egen butikk i 2019 på nye Eiksmarka 
senter. Det er første gang han har en 
butikk og drivkraften var å føre 
tradisjonen videre og fordi han ville 
tilbake til Eiksmarka.  

Synåls bakgrunn er kurder fra Tyrkia 
og han vokste opp i Danmark før 
familien flyttet til Norge. Han har kone 
og barn og bor i Oslo. 

Butikken 

Butikken ligger fantastisk til mho. 
tilgjengelighet og synlighet. Det som 
møter kunden er farger, friskhet, 
spennende varer og viktigst av alt, 
ypperlig kundebehandling. 

Her er det eksotiske matvarer fra flere 
land, «vanlige» dagligvarer og stort 
område med fersk frukt og grønt med 
eksotiske innslag. Her må det legges til 
at det ferske utvalget er avhengig av 
kundegrunnlaget og han måtte 
redusere for å ikke kaste fine varer.  

Han satser på personlig kunde-
behandling, konkurransedyktig pris og 
god kvalitet. 
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Kundene og naboene 
 
Senol synes det viktigste er kundene 
og han synes alle er hyggelige som 
gjør at han gleder seg til å komme på 
jobb hver dag.  

Det er ingen hemmelighet at 
kundegrunnlaget ikke er helt topp. Før 
utbygningen var det mange flere, men 
de dro til Haslum og Østerås og har 
blitt der. Han håper at de vil komme 
tilbake til sin nærbutikk.  

Her må jeg legge til min egen 
opplevelse en dag jeg var innom for å 
handle. I løpet av den tiden, kom en 
nabo og spurte Senol om han kunne ta 
imot blomster mens han var borte. Og 
enda en nabo la igjen sin nøkkel slik at 
folk kunne slippe inn i leiligheten og 
utføre et arbeid. Senol var 
vennligheten selv og sa ja og slo av en 

prat. Jeg spurte om dette og han 
bekreftet at det var slik det fungerte. I 
tillegg bestiller han det de måtte 
ønske. Han gjentar at det er nettopp 
kontakt med kunder og naboer som 
har gjort det første året hyggelig selv 
om det har vært tøft. 

Fremover 

Fersk fisk- og kjøttbutikk var en del av 
planen, men det må vente til 
kundegrunnlaget er bedre. Han ønsker 
å satse på kortreist mat og på den 
måte bidra til miljøet. 

Senol mener at «sirkelen må brytes» 
jo flere kunder, jo bedre grunnlag for 
at flere butikker vil komme til senteret 
og jo flere kunder igjen. 

Til slutt, Senol ser frem til en bedre 
fremtid som han har tro på. 

 

 

 

��
�

� �
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,ǀŽƌĚĂŶ�Ğƌ�ĚĞƚ�Ċ�ďŽ�ƉĊ��ŝŬƐŵĂƌŬĂ�ƐĞŶƚĞƌ͍ 
Tekst: Christian Svae 

 

 

   
 
I 1953, for snart 60 år siden, sto Norges 
første kjøpesenter klart på Eiksmarka. I 
dag er det lille koselige senteret historie 
og overtatt av et nytt og moderne senter 
med leiligheter på toppen. 

For mange var det nye senteret et sjokk, 
en koloss som hverken var pen eller 
innbydende, men hvordan er det egentlig 
å bo på Eiksmarka senter? 

Min kone og jeg nærmer oss pensjons 
alderen og bestemte oss for å få et 
enklere liv uten hus og hage innerst i 
vakre Sørkedalen. Valget falt på 
Eiksmarka, som vi følte hadde de 
kvalitetene vi var ute etter. 

Fine leiligheter med god offentlig 
kommunikasjon, et utvalg av butikker og 
spisesteder og nærhet til marka. 

Vi har nå bodd her i et drøyt år og er 
veldig fornøyd. Det å kunne kjøre ned i 

garasjen, ta heisen opp, og ikke behøve 
å tenke på hverken snømåking eller 
hagearbeid er godt. Når vi nå snart er 
pensjonister ønsker vi å bruke tiden på 
andre ting som å være på hytta, reise 
eller rett og slett nyte det gode liv.  

Luksusen ved å kunne rusle ned til 
Fardal i 1. ett. om morgenen for å ta 
med seg et rykende ferskt brød opp til 
frokosten er ubeskrivelig. Likeså hvis 
man kommer hjem fra hytta og ikke har 
lyst på å lage middag. Da er det godt å 
ha Fardal eller Domino i 1 ett. for en 
rykende god varm pizza eller Zabel Sushi 
hvis det frister mere.    

Dagligvarene får vi i underetasjen hos 
Kiwi, og dette må være en av landets 
beste Kiwier. Stort utvalg og luftige 
lokaler gjør det til en behagelig 
opplevelse å handle dagligvarer. Har 
man lyst på litt spennende varer er 
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Grønt og Godt på hjørnet av Slettestien 
et sted å anbefale   

Skal man bort og trenger blomster, eller 
bare vil overraske kona, finner man noe 
for enhver smak hos Mester Grønn. Hvis 
man gjerne vil fikse litt på frisyren før 
man drar er Petite frisør i lekre lokaler i 
1. etg. 

Har man lyst på en god bok eller en gave 
er Norli stedet. Et enormt utvalg av god 
litteratur, men også små leker til 
barnebarna finner man her. 

Er man syk og trenger medisiner er 
Apotek 1 i 1 etg, og dersom man trenger 
fysikalsk behandling eller litt massasje er 
Kropp i balanse   det perfekte stedet. 

Liker man kvalitet er Pippa verdt et 
besøk. Her finner du dameklær for alle 
anledninger og ofte med gode tilbud.  

Nille har vi også, og så har vi jo DNB når 
tiden er kommet for å selge boligen. 

Fortsatt er det ledige lokaler og vi venter 
i spenning på hva de skal fylles med. 

Kommunikasjonen er fantastisk. 12 
minutter med T-banen til National 
Teateret med utallige bytte muligheter 
om man skal på den andre siden av 
byen. Busser er det nok av, og de tar 
deg både til byen og til forskjellige steder 
i Bærum. 

For oss som kommer fra Sørkedalen er 
Marka viktig, og da er det godt å vite at 
man kan ta på seg skiene utenfor døren 
og fort komme seg inn i marka via 
Fossum jordene. En sykkeltur til 
Østernvann før eller etter jobb med en 
forfriskende dukkert er heller ikke å 
forakte. Jeg må heller ikke glemme å  

 

nevne suppen og de nybakte 
skolebrødene på Brunkollen hver tirsdag 
og onsdag. Brunkollen er et utrolig 
hyggelig sted og suppemenyen er variert 
og imponerende. 

Som dere skjønner er Eiksmarka senter 
et godt sted å bo med et variert tilbud 
som gjør livet enkelt å leve. Miljøet er 
godt og alders sammensetningen er god. 
For de som savner hagearbeid har vi 
laget et eget hage team som tar seg av 
grønt arealene mot barnehagene. 
Barnehagene er fine naboer. Det å høre 
barn som leker og fryder seg er utrolig 
hyggelig.  

Fine terrasser mot syd og vest gjør at 
sommerkveldene blir lange og lyse.  Her 
er det godt å bo, men vi må passe på så 
dette ikke blir nye Bekkestua. Med 3 
barnehager og skole er skoleveien 
allerede utsatt. Derfor er det viktig at 
politikerne hører på Eiksmarkas 
befolkning og endrer planene for 
utbyggingen. Vi trenger ikke flere høye 
blokker i Bekkegrenda eller på Telenor 
tomten.  

Eiksmarka er et perfekt sted for barn å 
vokse opp med barnehager, skole og 
fritids muligheter rett utenfor døren. Vi 
må derfor verne om eksisterende 
bebyggelse og heller bygge rekkehus og 
tomannsboliger på de aktuelle tomtene 
fremfor å bygge i høyden.    

Dette vet jeg vellet jobber med, og de 
har bred støtte i Eiksmarkas befolkning, 
så da gjenstår det bare å håpe på at 
politikerne for en gangs skyld lytter til de 
som har valgt de. 
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VEI 503-DALGANGEN- EKORNFARET-KONGLEFARET 
Tekst: Hans Henrik Thaulow 

Innledning  

Under planleggingen og anleggsarbeidet 
av Eiksmarka hadde de fleste veiene 
bare nummer før de fikk navn. 
Eiksmarka Vel hadde en egen 
veinavnkomite som arbeidet med dette, 
og sendte forslagene videre til 
kommunen. Denne avsluttet sitt arbeid 
og ble nedlagt i 1963- da var navnene på 
plass. 

Konglefaret blir til. 

Nedenfor har jeg søkt å beskrive 
hvordan vei 503 ble Konglefaret 

I 1953 gikk Vellet ut med en anmodning 
om å sende inn forslag til navn på veiene 
som bare hadde nummer.   Seks forslag 
ble premiert, og i 1954 sendt videre til 
kommunen. Ett av forslagene var 
Dalgangen. 

I 1955 kom det svar fra kommunen. Vei 
503 skulle få navnet Dalgangen. 

Dette navnet var det mange av beboerne 
i vei 503 misfornøyde med, og ett av 
forslagene var Konglefaret. Styret i 
Vellet støttet forslaget, og sendte dette i 
1957 inn til kommunen, som i 1958 
bestemte at veien skulle få navnet 
Konglefaret. 

Så har vi navnet «Ekornfaret» Hvordan 
kommer det inn i bildet? Jeg er ikke 
sikker, men tror forklaringen er 
følgende: Byggingen av vei 503 tok 
utgangspunkt i Snaret. Den ble påbegynt 
i 1952, og ble gradvis ført frem til   

Nadderudveien. Den nedre delen av 
veien (stien) -dvs. mot Nadderudveien, - 
ble betegnet som Ekornfaret, og en kort 
periode ble Dalgangen til Ekornfaret. 
Dette må ha vært i 1956-1957. Men jeg 
kan ikke finne noe i Vellets arkiver om at 
dette navnebytte var underlagt de 
prosedyrene som er skissert under 
innledningen.  

Så langt historien om selve navnet. Men 
et par ting gjenstår. 

Trikk i Konglefaret  

I 1948 ble «banen til byen» forlenget til 
Grini. Lijordet /Eiksmarka stasjon ble 
åpnet i 1951. 

Det ble i sin tid også anlagt et sidespor 
for lasting av pukk fra Franzefoss/og 
steinbruddet på Fossum Dette sporet 
endte omtrent ved garasjene til 
Konglefaret 33-35-37.i dag. Pukk ble 
bl.a. brukt av Holmenkollbanen for 
vedlikehold av banenettet. Sporet ble 
også benyttet som sidespor når det ble 
satt opp ekstratrikk fra Eiksmarka. 

Trafikk  

Under utbyggingen av Eiksmarka forutså 
man ikke den voldsomme økningen av 
biltrafikken. I 1979 begynte en 
prøveperiode for en omfattende 
trafikksanering. Konglefaret ble stengt 
for gjennomkjøring. Dette varte til juni 
1981. Men problemet med trafikk har 
Konglefaret den dag i dag. 

Og det var historien om Konglefaret -så 
langt. 
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KART  
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KUNNGJØRINGER 
 

 

 
 
 
 

Årsmøte Eiksmarka Tomtesameie 
              

Det avholdes ordinært årsmøte i Eiksmarka Tomtesameie 
Torsdag 26. mars 2020 kl. 19.00  

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

senest innen søndag 26. januar 2020. 
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 26. mars 2020 kl. 20.15  

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

senest innen søndag 26. januar 2020. 
Endelig innkalling blir annonsert i Vel-nytt. 

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

 
Epost:  post@eiksmarkavel.no  

Nettside: http://www.eiksmarkavel.no 
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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 mandag den 13 januar 2020.  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 – Fossumhavene 

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 
plassen 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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NY VANNFORSYNING TIL OSLO 
Tekst: Morten Solnørdal 

Oslo er idag nesten utelukkende forsynt 
med vann fra Maridalen. Et vedvarende 
tema i flere årtier har vært sikker og 
robust vannforsyning. De siste årene har 
Mattilsynet økt presset på Oslo 
kommune, og krever en beslutning i 
løpet av november 2019. 

I grove trekk er planen godt etablert; 
vann fra Holsfjorden i Hole kommune, og 
deretter tunnel via Lier og Bærum 
kommune til området ved Huseby. 
Denne tunnelen passerer også under 
Eiksmarka. 

Bærum kommune generelt, og 
Eiksmarka spesielt, vil antagelig ikke 
merke mye til byggingen av ny 
vannforsyning. Det er to aspekter som 
vil kunne påvirke beboere på Eiksmarka; 
brønner i tunneltraséen og transport av 
tunnelmasse. 

Brønner i tunneltraséen kan bli påvirket 
eller skades. Dette er nok mest relevant 
for energibrønner til vann-til-vann 
varmepumper. Oslo kommune har 
publisert følgende informasjon på sine 
internettsider om den nye 
vannforsyningen: 

Alle energibrønner og 
drikkevannsbrønner skal være registrert i 
den nasjonale kartdatabasen Granada, 
som administreres av Norges Geologiske 
Undersøkelser (NGU). Er din brønn 
innenfor plangrensen, og du er usikker 
på om den er registrert kan du søke i 
databasen. 

Som utgangspunkt vil Vann- og 
avløpsetaten erstatte energibrønner som 
allerede er etablert og som berøres 
direkte eller skades ved gjennomføringen 
av etatens nye tunnelprosjekter. En slik 
erstatning vil om mulig bli i form av nye 
borehull som etableres etter at Vann- og 
avløpsetatens anleggsarbeid er avsluttet, 

eller som en økonomisk kompensasjon 
hvis det ikke er mulig å etablere nye 
borehull. 

Vann- og avløpsetaten vil også bistå med 
midlertidige løsninger i perioden 
energibrønnene må være ute av drift på 
grunn av anleggsarbeidet. 

Når planen for vanntunnelen er vedtatt, 
kommer det til å bli etablert en 
sikringssone. Bredde, posisjon og 
begrensninger for denne sikringssonen 
er foreløpig ikke vedtatt – men det er 
naturlig å anta at nye energibrønner ikke 
blir ønsket velkommen. Men inntil 
Bærum kommune har vedtatt 
reguleringsplanen så er det mulighet for 
å bore brønner, også innen planområdet. 

Den siste tiden virker det som tunnelen 
vil bli drevet fra endepunktene; 
Holsfjorden og Huseby – med uttak av 
masser disse to stedene. Det har vært 
diskutert et tverrslag i Lommedalen, og 
også ved Steinshøgda. All diskusjon om 
transport av masser fra Huseby er enten 
(i) lastebiler i retning Smestad og Ring 3 
eller (ii) tunnel til Sollerud og transport 
med lekter. I alle tilfelle er transport i 
retning Griniveien ikke nevnt. Så 
Eiksmarka blir nok ikke direkte berørt, 
men beboere som bruker Sørkedalsveien 
kan bli påvirket. Det er en god del tusen 
lastebiler som skal av gårde i årene med 
anleggsvirksomhet – både utkjøring av 
steinmasser og innkjøring av betong og 
materialer for fjellhallene. 

Plassering av anleggsområdet og 
permanent driftsbygning på Huseby har 
vekket til live diskusjonen rundt 
friområder. Etablering av USAs 
ambassade var en betent sak for noen år 
siden, og et viktig aspekt var reduksjon i 
friområder. Det skulle angivelig etableres 
nye friområder som erstatning for det 
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som ble bebygd av ambassaden – uten 
at dette ble gjort fullt ut. Når nå et nytt 
tiltak skal etableres og ytterligere 
redusere friområdene så blir det ytt 
motstand fra befolkningen. Det er også  

en bekymring for hvordan omfattende 
anleggsvirksomhet og transport vil 
påvirke boforholdene de kommende 
årene. 

 

 

 

%LOGH: illustrasjonen viser planområdet for ny vanntunnel under Eiksmarka; utklipp tatt 14. okt 
2019 fra Multiconsult sin åpne kartløsning publisert for Oslo vann og avløpsetat. Merk at 
planområdet markert på Bærum kommune sitt kart for byggesaker er mye større. Det antas at 
Multiconsult har oppdatert planen etter at søknaden ble levert til Bærum kommune.  

 

Lenke til Oslo VAV hovedside for ny vannforsyning: 
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/ny-
vannforsyning-oslo/#gref 

Lenke til Multiconsults kart over planområde: 
http://multiconsult.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1387fc8efbf644
f8b710da74c13160b8 

Lenke til informasjon om påvirkning av energibrønner: 
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/ny-
vannforsyning-oslo/hvordan-bygger-vi-ny-vannforsyning/#toc-3  
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BILDER FRA BILDEKONKURRANSEN 
 

 

        
Rachel Husebø Chambenoit - Østervann  Anki Evans - Brunkollen 

 

 
Anne Kristin Einarsrud – Bogstadvannet Fra Fossum 
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Lissy Sørensen Helland – Fossum                         Adele Carina Hartmann - Eiksveien 

 

 

 

                   
    Monica Fagersand Nitteberg Fururabben           Anne-Cathrine W. Schneider 
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Anne Beathe Ryttersveen – Fossum                       Line Hødnebø – Eiksmarkas grøde 

 

    
Elisabeth Munsterhjelm - Bogstadvannet    Vanja H. Iversen 
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Tor Moxnes – avstigning Eiksmarka stasjon 

 
Lise Sandbo Mygland 

 
Jan Erling Filtvedt – høst i Eiksveien  



29   Følg Eiksmarka Vel på Facebook 
 
 

  

                
Sissel Botten – vakker høstdag i Eiksveien                                      Even Enggrav 
 
 

 
Line Large Finnbråten – Østernvann i oktober 

 

�সহ Styret i Eiksmarka Vel takker alle de som sendte inn høstbilder til konkurransen �সহ
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KORT OG GODT 
 
INFORMASJON FRA EIKSMARKA VEL 

Rettelse 
I forrige utgave av Vel-nytt ble styremedlem Marit Kringstad glemt. Nåværende styre ser slik ut: 
 
Styreleder  Karina Langseth – Ikke på valg. Valgt som leder 
Styremedlemmer Hans Henrik Thaulow – Ikke på valg 

Jørgen Andreassen – Valgt for 2 nye år 
Marit Kringstad – Valgt for 2 år 
Morten Talseth Solnørdal – Valgt for 2 år 
Christian Svae – Valgt for 2 år 

 

Nei-støtten 

Styret i Eiksmarka Vel som eier av Nei-støtten som står i krysset Griniveien X Listuveien, 
jobber med å flytte denne til Slettestien. Planen er å gjennomføre flyttingen innen 
midten av april 2020. Representanter fra Eiksmarka Tomtesameie og Eiksmarka Vel, 
Eikeli og Eiksmarka Skolekorps var på befaring og bestemte plassering. Familien til 
Lauritz Sand blir informert fortløpende.  

 

EIKSMARKA VEL SØKER STYREMEDLEMMER/ VARAMELEMMER  

Eiksmarka Vel ivaretar interessene til beboerne på Eiksmarka, Fossum, Lijordet, Øvre 
Øvrevoll. Vi er en av Norges største Velforeninger og uttalelsene våre har betydning. Vi 
er opptatt av at Eiksmarka fortsatt skal være et godt sted å bo for neste generasjoner.  

Vi inviterer beboere på Eiksmarka til å melde seg som styremedlemmer. Dette er 
givende og viktig arbeid, i tillegg til at det er hyggelig og sosialt. Det er styremedlemmer 
som vil fratre. 

Vi ønsker også kontakt med fagfolk og andre med engasjement på områder som 
utforming av bomiljøer, samferdsel, lov og regler og annet. Eiksmarka er under sterk 
utbyggingspress og vi har mulighet til å påvirke utformingen av vårt område. Nettverket 
vil bidra med råd og faglige innspill til styret i ulike saker.  

Styret tar imot forslag på navn. Ta kontakt på epost post@eiksmarkavel.no. 
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HVA SKJER FREMOVER? 
 

x 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. 
 

x Julegrantenning 2. desember 2018 
 

x Juletreinnsamling januar 2020.  
 

x Vel-Nytt 1/2020 juni 2020 
 

x Årsmøte i Eiksmarka Vel og Eiksmarka tomtesameie 26. mars 2020 
 

x Vårryddeaksjonen mai 2020 
 

x Vel-Nytt 2/2020 juni 2020 
 

x Innbetaling av årskontingent på noen få hundrelapper (350 kr) som går til mye 
bra for felleskapet. Juni 2020. 
 

x HEI festivalen august 2020 
 

x Vel-nytt 3/2020 november 2020 
 

 
 

 

 

 

 

�
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LEIE EIKSMARKA VEL 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 2019/2020 Tidsrom Medlem Ikke 
medlem 

Døgn mandag - torsdag 14.00 – 14.00 (neste dag) 3 000 4 000 

Kveld mandag – fredag 14.00 – 23.00 1 000 1 500 

Døgn fredag - søndag 14.00 – 14.00 (neste dag) 3 000 4 000 

Hele helgen 14.00 (fredag) – 14.00 (mandag) 5 000 6 000 
 

Bestilling 

Fullt navn og adresse samt informasjon om man er medlem eller ikke medlem i 
Eiksmarka vel må oppgis ved forespørsel om leie av vellokalet. Bestilling gjøres via 
hjemmesiden eller epost: 

x Hjemmeside: http://www.eiksmarkavel.no/leie-av-lokalet  
x E-post: leie@eiksmarkavel.no 

 
Spørsmål om allerede bestilt lokale 
 

x E-post: leie@eiksmarkavel.no 
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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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EIKSMARKA ADVOKATKONTOR HOLDER TIL I TRIVELIGE LOKALER I 
NIELS LEUCHS VEI 99.  

VI KAN BISTÅ VÅRE KLIENTER INNENFOR DE FLESTE RETTSOMRÅDER.  

SE MER PÅ WWW.EIKSMARKAADVOKATKONTOR.NO ELLER RING OSS PÅ 
TELEFON 413 53 540.  

VELKOMMEN TIL DITT LOKALE ADVOKATKONTOR!   
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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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STYRET ØNSKER DERE ALLE EN GOD JUL 
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