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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@eiksmarkavel.no 
Facebook - @eiksmarka.vel 

Instagram - #eiksmarka 
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KONTAKTINFORMASJON

Eiksmarka Vel 2020- 2021 
Org.nr. 975 489 159 
 
Styret 
Marit Kringstad, styreleder 
Lauritz Sands vei 22D 
Mob. 959 48 884  
 
Hans Henrik Thaulow, nestleder 
Konglefaret 24 
Tlf. 67 14 09 79/411 80 097 
 
Jørgen Andreassen, styremedlem 
Konglefaret 19 
Mob. 481 06 199 
 

Ragnhild Sohlberg, styremedlem 
Slettestien 2 
Mob. 913 32 546 
 
Morten Solnørdal, styremedlem 
Vollsveien 169 
Mob. 458 69 745 
 
Christian Svae, styremedlem 
Niels Leuchs vei 46A 
Mob. 900 87 680 

 

Edvard Lamo, varamedlem 
Lauritz Sands vei 22D 
Mob. 465 93 716 
 
Peik Norenberg, varamedlem 
Niels Leuchs vei 46B 
Mob. 917 61 556 
 
 
 

 
Kontaktinformasjon 
Besøksadresse   
Niels Leuchs vei 40 
1359 Eiksmarka 
 

Postadresse 
PB 119 
1331 Østerås   
 

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

 

Eiksmarka Tomtesameie 2020-2021 
Org.nr. 987 004 886 
 
Styret 
Iver Skrefsrud, styreleder  
Mob. 959 90 968  
 
Hans Henrik Thaulow, styremedlem 
Tlf. 67 14 09 79/411 80 097 
 

Harald Moe, styremedlem 
Mob. 976 43 570 

 
Hans Chr. Hanestad, styremedlem  
Mob. 932 48 318 
 

Dagrunn Vaagland, styremedlem 
Mob 957 05 536 
 
Tommy Molvær, varamedlem 
Mob 930 29 335 
 

Kontaktinformasjon 
Besøksadresse   
Niels Leuchs vei 40 
1359 Eiksmarka 
 
Postadresse 
PB 16 Østerås 

 
 
 
 
 
 

E-post 
eiksmarka.tomtesameie@gmail.com 
Nettside 
www.eiksmarkatomtesameie.no 
     

 
Regnskapsfirma 
Abaci AS 
Regnskapsfører: Ole Fegth 

Besøksadresse 
Rolfbuktsveien 4 A  
1364 Fornebu 

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 

Telefon og e-post 
Tlf. 465 93 716 
Epost: leie@eiksmarkavel.no 
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LEDER 
Av Marit Kringstad, styreleder

Da er vi inne i en fjerde smittebølge, 
men vaksineringen gjør at det foreløpig 
ikke er nødvendig med omfattende tiltak. 
Jeg håper hverdagen er kommet for å bli 
selv om det er bra å holde på noen 
hygiene regler og bruke munnbind der 
man kan en stund til.  
 
Det avholdes ordinært årsmøte i 
Eiksmarka Vel onsdag 29. september 
2021 kl. 20.00 i Eiksmarka Velhus, Niels 
Leuchs vei 40. Vi håper på godt 
oppmøte. Saker som skal opp, finner du i 
Vel-nytt 1/2021 utdelt i februar 2021; du 
kan finne bladet på hjemmesiden 
www.eiksmarkavel.no. Oppdatering av 
enkelte saker finner du i denne utgaven 
av Vel-nytt.  
 
En av sakene på årsmøtet er 
byggesakene vi nå jobber med. Det vet 
vi engasjerer og uttalelser og 
synspunkter fra dere Eiksmarka 
beboerne er viktig i prosessen.  Det er 
vanligvis klokt å lytte til lokalkunnskap 
for å finne de beste løsningene for oss 
alle. Det er valg år, så det er interesse 
og vi bør bli hørt. 
 
Styret har siden sist årsmøte fulgt opp 
kommunen for å kommunisere vår 
bekymring for at det ikke er fastleger 
igjen på Eiksmarka. Dessverre er 

kommunen svært presset på ressurser 
på grunn av Covid 19 så det er vanskelig 
å få kontakt og svar med riktige 
kontakter. Vi fortsetter å jage svar.  
 
Vi trenger også nye engasjerte 
Eiksmarka beboere til styret. Ta kontakt 
med undertegnede om du vil vite mer 
om styrearbeidet. 
 
En ting å glede seg til i høst er at det er 
åpnet en ny restaurant på Eiksmarka 
senteret som heter La Pinsa. Jeg håper 
alle kommer til å bruke stedet slik at vi 
kan beholde tilbudet i mange år 
fremover. Vet at eierne er 
kvalitetsbevisste og opptatt av at vi skal 
få et tilbud vi alle har ønsket oss. Det er 
sikkert flere enn meg som har blitt 
stoppet av Arve når man nysgjerrig har 
gått forbi for å høre hvilke ønsker og 
forventninger man har til en 
nabolagskro. La Italia komme til deg 
denne høsten (så kan vi reise dit 
sommeren 2022) - La Pinsa åpnet! Følg 
@lapinsanorge på Instagram og 
Facebook.  
 
  
 
Vi ses på årsmøtet! 
 
Marit 
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MITT EIKSMARKA – VI SOM SKAL BLI SMÅBY UTENFOR RØA 
Tekst hentet fra en artikkel funnet under opprydning hos Hans Henrik Thaulow. TA LUPEN FREM! 
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 Stafettpinnen gis videre til en ukjent Eiksmarka beboer. VIL DU? 
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BILDER FRA BILDEKONKURRANSEN  
               

 
Steinar J. Heggemsnes - Mor med tre barn på tur i skogen ved blokkene på Eikskollen  

 

              

Per Harald Hansen - Her er noen besøk i vår hage i Vollsveien 
                                  Ringdue                                                                    Rødstrupe 
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VETERANBILER PÅ EIKSMARKA – FOLKEVOGN 5750 1303 S. 
1973 MODELL 
Tekst: Hans Henrik Thaulow 
Foto: Cathrine Orre 

 
«Rødhette» 

 

I juni 2019 startet Vel-nytt en føljetong 
om veteranbiler (over 3o år) som har sine 
hjem i «Veteranfaret» dvs Konglefaret. Vi 
har blitt kjent med:  

• «Gråtass», en 1957 Volkswagen 
eid av Jørgen Andreassen 

• «Henry», en 1936 Ford eid av 
Anders Vik. 

• «Pagode», en Mercedes Benz eid 
av Olaf Eidsæter.   

• en Packard Clipper De Luxe 1956 
modell eid av Tom Danielsen. 

Denne gangen skal vi stifte bekjentskap 
med bilen til Cathrine Orre, Konglefaret 
31. Bilen er en 1973 Volkswagen med en 
1584cc motor.  

Hva er historien bak bilen og hvorfor 
kjøpte du den? 

«Da jeg vokste opp hadde mine foreldre 
arvet en blå VW. Jeg likte linjene, - og 
gjør det fortsatt - det ble «en sånn bil 
skal jeg engang ha». Jørgen Andreassen 
(se ovenfor) har jo nå to gamle VW og 
dette forsterket barndomsminnet.  Så i 

mai i år ble «Rødhette« (bilen er rød) 
kjøpt og ble raskt en del av familien.  

Hva er spesielt med bilen?  

«Man blir glad i å eie en slik bil. Mange 
har jo også eid en VW fra 60-70 årene og 
minnes turer med barn, Vov-Vov og 
bagasje på turer rundt i Norge. Utrolig 
hva en folkevogn kunne romme.» 

Som bildet av «dashbordet» viser, så var 
folkevognen en enkel og driftssikker bil 
som det var meningen at den skulle 
være. Folkevognen i 60 årene hadde bl.a. 
ikke krav om bruk av sikkerhetsbelter om 
vinteren. Hvorfor? Det var bare å spytte 
på setet så frøs du fast. Varmeapparatet i 
en VW var nærmest ikke eksisterende. 
De eldre på Eiksmarka husker kanskje 
alle Folkevognvitsene som Paal Clasen 
kringkastet over NRK i mange år. En av 
disse var: Årets modell av VW har fått 13 
forbedringer- større hanskerom og 12 
nye hakk på jekken 😊😊.  

Til slutt: Hvordan ser fremtiden for 
«Rødhette» ut? 
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«Bilen skal beholdes så original som 
mulig. Wunderbaum og revehale er dog 

ikke aktuelt. Den skal på langturer, og 
DEN ER IKKE TIL SALGS.  

 

    

Stolt eier med «Rødhette                               Originalt servicehefte  

 

 

 

   Interiøret
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DETALJREGULERING FOR NIELS LEUCHS VEI 41 MED FL. 
Tekst: Christian Svae og Jørgen Andreassen 
Foto: Hentet fra hoveddokument i saken. 

 

 

Kommunens planutvalg vedtok å sende 
ut detaljregulering for Niels Leuchs vei 
41.  

Som mange vet har eiendomsselskapet 
Profier planer om å bygge ut NL 41. Den 
10 desember holdt de en presentasjon 
for Planutvalget der de viste tegninger 
av 4 blokker som vil strekke seg fra den 
såkalte garasjetomten i øst til 
Bekkegrenda i sør. Etter presentasjonen 
fikk Planutvalget anledning til å 
kommentere planene. Både FRP og 
Høyre som har flertallet i Planutvalget 
gjorde det krystallklart at de ville 
stemme planene ned når den kom til 
behandling i Planutvalget. Som de begge 
sa: «Vi holder oss til partiprogrammet og 
vil ha småhus på disse tomtene». Profier 
ved deres arkitekt Make har i tiden frem 
til nå jobbet med et alternativ som nylig 

ble lagt frem for Planutvalget. Der har de 
gått ned til 1 blokk på 4 etasjer utenfor 
NL vei 46A (Rett ovenfor E blokken i 
senteret) og 12 rekkehus i 3 etasjer som 
da vil trappe bebyggelsen noe ned mot 
Bekkegrenda. 

Under førstegangs behandlingen i 
Planutvalget syntes høyre plutselig at 
dette var akseptabelt, stikk i strid med 
tidligere uttalelser. Riktignok ønsket de 
en annen form og uttrykk på 
bebyggelsen, men høydene og planen 
forøvrig kunne de akseptere. FRP 
derimot står på sitt og vil ha småhus i 
max 3 etasjer. 

Vi trodde vi kunne stole på politikerne, 
men igjen ser vi tegn til vingling når det 
kommer til stykke. Vi vil gjerne gi 
honnør til FRP som har vært krystallklare 
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og stått på småhus hele tiden sier Jørgen 
Andreassen og Christian Svae i 
byggegruppa i Vellet. Vi vil kjempe 
videre for at det blir småhus på hele 
området og i verste fall en 3 etasjers 
blokk sammen med de 12 rekkehusene. 
Det primære er høyden på blokken som 
må ned, men målet er rekkehus som er  

perfekt for unge familier som ønsker å 
bo på Eiksmarka. Her har man flere 
barnehager, skole, butikk, god 
kommunikasjon og flotte grøntområder 
sier de begge. Vi håper høyre tar til 
fornuften og følger partiprogrammet 
sitt.!  

  

FØLG vår Facebook side og Budstikka - og fint med ENGASJEMENT 

Lenke til saken:  
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_
detaljer&arkivsakid=2016001919&  
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ILA FENGSEL OG FORVARINGSANSTALT – HVA ER DET SOM SKJER HER DA?
Tekst: Hans Henrik Thaulow 
Foto: Fra ilafengsel.no (klarert med administrasjonen på Ila) 

 

 

«Slipp fangene løs, det er vår» 

Dette skjedde faktisk, dvs. innsatte ble 
forflyttet til andre institusjoner. Den siste 
forlot Ila i juni. 

Eiksmarka Vel tok kontakt med fengselet 
for å få en oversikt over hva som er 
planlagt. Det ble en epost intervju med 
Driftssjef/prosjektleder bygg | Ila fengsel 
og forvaringsanstalt Nils Inge Aagnes. 
Spørsmålene og svarene er gjengitt 
nedenfor. 

 

 

 

Hva skjer med det eksisterende anlegget? 
Er det fastsatt tidspunkt for avslutning av 
rehabiliteringen? 

«Stortinget har bevilget midler til 
rehabiliteringsprosjektet ved Ila fengsel- 
og forvaltningsanstalt, jf. Prop. 1 S 
(2019-2020) Prosjektet forventes 
ferdigstilt andre halvår 2023.  
77 av de totalt 124 plassene ved Ila 
fengsel og forvaringsanstalt er tilrettelagt 
for forvaringsdømte, og 
forvaringsplassene utgjør om lag 80 % av 
alle forvaringsplasser i Norge.  
De tekniske anleggene (ventilasjon, rør, 
elektrisk anlegg m.m.) ved fengslet er i 
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kritisk tilstand, med originale 
komponenter fra 1939. Hovedbygget er i 
dag uten fungerende ventilasjon og det er 
risiko for sammenbrudd i sentral 
infrastruktur. 

Rehabilitering av det tekniske anlegget 
ved fengslet skal bidra til å bevare viktig 
straffegjennomføringskapasitet for 
kriminalomsorgen, særlig 
forvaringskapasitet. Prosjektet skal gjøre 
fengselet egnet til langsiktig fengselsdrift. 
Dette gjøres ved blant annet å etablere 
toaletter på alle celler.» 

 

Hva skjer med gartneri og 
fengselsutsalget i denne perioden Vil det 
være åpent for salg? Er det planene å 
flytte disse fysisk? 

«Gartneri og fengselsutsalg på Ila fengsel 
vil være stengt i hele 
rehabiliterings perioden. I forbindelse 
med Helse Sør-Øst sin etablering av 
Regional sikkerhetsavdeling (RSA) ved Ila 
vil dagens gartneri bli flyttet nord for  

fengslet. Ila fengsel og forvaringsanstalt 
har som mål og åpne for Gartneridrift og 
fengselsutsalg så snart nytt gartneri står 
ferdig. Dato for ferdigstillelse er ikke 
kjent.» 

 

Den nye avdelingen: Hvor vil den ligge 
geografisk i området og hvilken funksjon 
vil den ha? Er det fastsatt noe tidspunkt 
for når den skal stå ferdig 

Avdelingen dere henviser til heter 
Nasjonal forsterket fellesskapsavdeling 
(NFFA). Avdelingen skal etableres vest for 
Aktivitetsbygg og ringmur. Det skal være 
en avdeling for 6 innsatte med alvorlige 
psykiske lidelser. Avdelingen skal ha høy 
sikkerhet og skal drives i samarbeid 
mellom fengselet og helsesektoren. 
Formålet er å motvirke isolasjon og 
påfølgende skadevirkninger samt skape 
en verdig og meningsfull straffe-
gjennomføring for den enkelte innsatte. 
Rehabiliterings-prosjektet. Ferdigstillelse 
vil være samtidig med 
rehabiliteringsprosjektet. 

 

 

 

 

Vel-nytt takker for meget fin innsikt og vi ønsker Ila fengsel og 
forvaringsanstalt lykke til med rehabiliteringen og velkommen til ansatte 

og innsatte tilbake! Vi vil savne gartneriet og fengselsutsalget. 
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KART  
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NAVNESEDDEL  
Eiksmarka Vel 

 
 
Merk! 
Denne navneseddel utfylles på forhånd, medbringes ved ankomst under personlig 
fremmøte til Eiksmarka Vels ordinære årsmøte onsdag 29. september 2021 kl.20:00. 
 
 
Navn: 
____________________________________________________________________ 
 
 
Adresse: 
__________________________________________________________________ 
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FULLMAKT 
 
Ved årsmøte i Eiksmarka Vel 2021 

 
 
Merk! 
Denne fullmaktseddel utfylles på forhånd, medbringes og leveres ved Eiksmarka Vels ordinære 
årsmøte 29. september 2021 kl.20.00. For å bli godkjent må både fullmakts mottakers og 
givers navn og adresse være påført. 
 
 
Jeg gir herved: 
 
Navn (fullmakts mottaker): 
_________________________________________________________ 
 
 
Adresse: 
________________________________________________________________________ 
 
fullmakt til å stemme på mine vegne på Eiksmarka Vels ordinære årsmøte onsdag 29. 
september 2021 kl. 20:00. 
 
 
Sted: _______________________den, __________________________2021 
 
Navn (fullmakts giver): 
_____________________________________________________________ 
 
Adresse: 
_________________________________________________________________________ 
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NAVNESEDDEL 
Eiksmarka Tomtesameie 

 
Denne navneseddel utfylles på forhånd, medbringes ved ankomst under personlig 
fremmøte til Eiksmarka Tomtesameie sitt ordinære årsmøte 29. september 2021 
kl.18:30. 
En gjør oppmerksom på at det er kun grunneiere med andel i Eiksmarka tomtesameie 
som har stemmerett.  
 
 
Navn: _____________________________________________________ 
 
 
Adresse: ___________________________________________________ 
 
 
Gnr/bnr _____/_______ 
 
 
Dato: _________ 
 
 
Signatur: ________________________________ 
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FULLMAKT 
Ved årsmøte i Eiksmarka Tomtesameie  

29. september 2021 
 

 
Jeg/vi: Navn: ___________________________________________________ 
 
 
Eier av adresse: ______________________________ med Gnr/bnr _____/_______ 
 
 
 
gir herved fullmakt til: __________________________________ 
 
 
 
eier av adresse: __________________________med Gnr/bnr _______/___________ 
 
 
 
å stemme på vegne av oss i årsmøtet 2021 i Eiksmarka tomtesameie. 
 
Dato: _________ 
 
Signatur: ________________________________
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INNKALLING TIL EIKSMARKA VELS ÅRSMØTE 2021 
 
NY INNKALLING 
Styret i Eiksmarka Vel innkaller til ordinære årsmøtet 2021  
Onsdag 29. september 2021 kl. 20.00 i Eiksmarka Velhus 
Smittevernregler vil gjelde. 
 
Første innkalling i Vel-nytt nr.1 2021. 
Endelig kunngjøring i Vel-nytt nr.2 2021 
 
Dagsorden og dokumentasjon – det refereres til Vel-Nytt 1/2021 som nå ligger på 
Eiksmarka Vels hjemmeside www.eiksmarkavel.no.  
 
Bakgrunn for utsettelse 
Styret vedtok å utsette Årsmøtet (opprinnelig dato 24. mars 2021) pga. Covid-19 
situasjonen i Norge.  
 
Oppdatering av enkelte punkter i innkallingen 
I det følgende angis viktige oppdateringer/rettelser til årsmøtedokumentene publisert i 
Vel-Nytt 1/2021. 
 
 
4. BUDSJETT 2021 
Det er foretatt en del rettelser i budsjett ift. den publisert i Vel-Nytt 1/2021.  Det er 
derfor kommentarer og tall i denne utgaven av Vel-Nytt som gjelder for årsmøtet 29. 
september 2021. 
 
Eiksmarka Vel har ved utgangen av 2020 bankinnskudd på kr. 846 943 vs. kr. 853 576 
ved utgangen av 2019. 
Inntektene er budsjettert med kr. 710000 hvilket forutsetter at:  

1) Årsmøtet godkjenner en økning i medlemskontingenten fra kr. 350 til kr. 390, og 
at de ca. 1 700 utsendte fakturaer blir betalt omgående. 

2) Leieinntektene i siste halvår bedrer seg etter hvert som restriksjonene forbundet 
med pandemien reduseres.  Leieinntektene var på kr. 9 000 i første halvår 2021. 

3) Reglene for momskompensasjon for 2020 blir strengere enn for tidligere år. 
Utgiftene (driftskostnader + lønnskostnader + annen driftskostnad) er budsjettert med 
kr. 790 322. Det er ingen avskrivninger i 2021. 
Årsresultatet er budsjettert til minus kr. 83 322 vs. årsregnskapet i 2020 på minus  
kr. 51 285. 
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Det vil bli søkt om koronatilskudd for bortfall av leieinntekter i 2021.  Søknadsfrist er 15. 
november 2021.  Dersom vi blir tildelt et slikt tilskudd, vil det ikke vises i regnskapet før 
i 2022. 
Revidert budsjett reflekterer styrets nåværende planer. 
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner revidert Budsjett 2021. 
 
5.1. Medlemskontingent 
 
Styret foreslår å øke kontingenten med kr. 40 i året per husstand fra og med mai 2021, 
dvs fra kr. 350 pr år til kr. 390 pr. år.  Dette vil gi en inntektsøkning på kr. 60 000 og vil 
bidra til å balansere driftsutgiftene og reduserte leieinntekter i 2020 og 2021 samt bidra 
til det forestående vedlikehold og fornying av møtelokalene (se pkt. 5.2). 
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar økning i den årlige medlemskontingenten til kr. 390 
pr husstand. 
 
Pkt. 5.2. Velhuset 
 
Pandemien har ført til kraftig redusert utleie av møtelokalene.  I tillegg er det et stort 
etterslep på vedlikehold og fornying.  Som et resultat av sterkt reduserte leieinntekter, 
har styret besluttet å utsette en større oppussing av velhuset til 2022.   
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner at styret utsetter til 2022 å innhente tilbud på 
vedlikehold og fornying av møtelokalene.  
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BUDSJETT 2021 (rev.) 
 

 

 Budsjett 2021 (rev.)
Vel-nytt 2/2021 Regnskap 2020

Driftsinntekter
Salgsinntekt mva fri -                                 3 000                          
Mottatt mva kompensasjon 7 000                            10 757                        
Leieinntekter 40 000                          67 250                        
Vel kontingent 663 000                        592 550                      
Sum driftsinntekter 710 000                        673 557                      

Driftskostnader
Flytting av Nei-støtten 95 000                          -                               
Bryggen Østernvann 15 000                          -                               
Reparasjon av juletrebelysning 25 461                          -                               
Hageavfallinnsamling renov. 135 911                        129 485                      
Juletreinnhenting renova. 11 000                          13 125                        
Støtte 17.mai/andre arr. -                                 -                               
Vel-nytt 110 000                        90 832                        
Porto (Vel-Nytt etc) 20 000                          22 285                        
Bærum velforening 10 000                          10 605                        
Medlemskap vfo -                                 -                               
Strøm Velhus 30 000                          24 093                        
Renhold/Renovasjon Velhus 10 000                          11 819                        
Arrangementstøtte -                                 17 290                        
Telefoni, nett 11 000                          10 386                        
Forsikringer 3 500                            3 207                          
Diverse kjøp 50 000                          50 308                        
Sum driftskostnader 526 872                        383 435                      

Lønnskostnad
Lønnskostnader 56 000                          75 250                        
Styrehonorar skattepliktig (>kr. 10 000) 40 000                          40 000                        
Feriepenger 5 000                            7 675                          
Arbeidsgiveravgift 7 500                            9 230                          
Arb.giv.avgift på feriepenger 1 200                            1 082                          
Styrehonorar, ikke skattepliktig 42 000                          40 000                        
Sos.utgifter og andre personalkostnader -                                 -                               
Sum lønnskostnad 151 700                        173 237                      

Avskrivninger -                                 51 184                        
Sum avskrivninger på varige driftsmidler m.m. -                                 51 184                        

Annen driftskostnad
Revisjonshonorar 6 250                            6 250                          
Regnskap, fakturering, medlemsoppfølging 85 000                          83 848                        
Konsulenthonorarer 10 000                          16 700                        
Andre driftskostnader 10 500                          10 403                        
Sum annen driftskostnad 111 750                        117 201                      

Sum driftskostnader inkl. avskrivininger 790 322                        725 057                      

Driftsresultat 80 322-                          51 500-                        

Renteinntekt, andre finansinntekter 1 000                            4 291                          
Andre finanskostnader 4 000                            4 076                          

Årsresultat 83 322-                          51 285-                        
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INNKALLING TIL EIKSMARKA TOMTESAMEIETS ÅRSMØTE 
2021 

 
 

NY INNKALLING 
Styret i Eiksmarka Tomtesameie innkaller til ordinære årsmøtet 2021  
Onsdag 29. september 2021 kl. 18.30 i Eiksmarka Velhus 
Smittevernregler vil gjelde. 
 
Første innkalling i Vel-nytt nr.1 2021. 
Endelig kunngjøring i Vel-nytt nr.2 2021 
 
Dagsorden og dokumentasjon – det refereres til Vel-Nytt 1/2021 som nå ligger på 
Eiksmarka Vels hjemmeside www.eiksmarkavel.no.  
 
Bakgrunn for utsettelse 
Styret vedtok å utsette Årsmøtet (opprinnelig dato 24. mars 2021) pga. Covid-19 
situasjonen i Norge.  
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ELDRERÅDET I BÆRUM 

Tekst fra en presentasjon holdt av Jon Rogstad, Fossum

Styret i Eiksmarka Vel inviterte Jon Rogstad til å gi en presentasjon om Eldrerådet i 
Bærum. Her gjengis presentasjonen i sin helhet. 

 

 

             
          

                                                 

                                                        

                                                

                                              

                              
                                           

                                                                                           
                                                                               

                                                                            

                                                                                  

         

                                                             

                                        

                                                  

                                                                    

27   Følg Eiksmarka Vel på Facebook 
 
 

  

 

 

 

  

                         

                           
                                                        
                                              
                                                                       
           
                                                 

             
                                                                      
                                                                                
                                                 
                                                    
                                                   

                                     

                                                  
                                                             
          
               
                                                       
                                                        

                 
                                       
                                                          

                                                          

                      
                 

                          

                                    

                                  

                                                

                                                  



28   Følg Eiksmarka Vel på Facebook www.eiksmarkavel.no   29www.eiksmarkavel.no   28 
 

  

DET GRØNNE OG GODE PÅ EIKSMARKA 
Tekst og foto Erik Meyn 

 

Det er ekteparet Bina og Bhuwan 
Shrestha fra Kathmandu i Nepal som nå 
driver grønnsaks- og godteforretningen 
“Grønt og Godt Eiksmarka” på hjørnet av 
Niels Leuchs Vei og Slettestien. Og de vil 
gjerne få den til å lønne seg! 

Eiksmarka har hatt sin egen 
grønnsaksbutikk i mange år nå, helt 
tilbake til da det gamle senteret var i 
drift. Opprinnelig ble butikken drevet av 
hyggelige mennesker med opphav fra 
Tyrkia, men de nye eierne kommer altså 
fra et enda mer eksotisk land og de har 
også en annen religion. De forrige eierne 
var muslimer, mens Bina og Bhuwan er 
hinduer. 

De overtok butikken med et sortiment av 
varer som var bestilt og innkjøpt av de 
forrige eierne, men ganske snart kom det 
nye varer også; blant annet Binas 
hjemmelagde tzatziki. Den lager hun på 
klassisk vis, med finskåret eller revet 
agurk blandet med yoghurt, knust eller 
finhakket hvitløk, olivenolje, salt og litt 
dill. Tzatzikien smaker nydelig og den blir 
ikke det eneste hjemmelagde tilbudet hos 
Grønt og Godt, for Bina elsker å lage mat. 

Bina Shrestha i Grønt og Godt Eiksmarka 

 

“Jeg vil så gjerne få folk på Eiksmarka til 
å skaffe seg nye smaksopplevelser mens 
de lager mat”, sier Bina og blir ivrigere. 
“Og da mener jeg ikke at norske 
matretter er dårlige, men det er så mye 
spennende mat ellers i verden. Alle 
kulturer har en eller flere matretter som 
de fleste vil synes er gode.” 

Hinduer fra Nepal har ikke noe religiøst 
forbud mot svinekjøtt, men akkurat som 
hos muslimene er det ting de ikke kan 
spise. Storfekjøtt, nærmere bestemt kjøtt 
fra en okse eller ei ku, er ikke gangbart. 
Grunnen er at blant hinduer i India og 
Nepal er kuene hellige dyr. Men både 
Bina og Bhuwan har spist norsk julemat. 
“Ribbe, ja”, sier Bina og smiler, “dét 
syntes vi var veldig godt, selv om den 
ikke smakte så veldig mye.” 

Ikke så rart at en ribbetallerken smaker 
lite; i India og Nepal brukes krydder på 
en helt annen måte enn i vesten. Likevel 
insisterer Bina på at de fleste som bor på 
Eiksmarka ville like klassiske matretter 
fra Nepal dersom kokken fører en 
“nennsom hånd” over krydderhyllen. Og 
hun lurer på om hun skal arrangere 
fremtidige mat-dager knyttet til Grønt og 
Godt. Dét må skje når hun og Bhuwan får 
hodene litt mer over vannet. 

“Foreløpig drives Grønt og Godt av 
Bhuwan og meg”, sier Bina. “Det er ikke 
lett, men vi kan ikke ansette ekstrahjelp 
før vi vet om butikken har livets rett. Så 
jeg jobber heltid i en barnehage og deltid 
i butikken, mens Bhuwan er butikksjef, 
ekspeditør, altmuligmann og alltid til 
stede.” 
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Bhuwan Shrestha I Grønt og Godt 
Eiksmarka har funnet en “hjerte-
grønnsak” 

Bhuwan vil gjerne være “sin egen sjef” og 
sier at han koser seg med butikkdrift på 
Eiksmarka. Drømmen hans er en økende 
strøm av kunder som vil ha alt fra slush 
og italiensk is til hjemmelagd tztatziki, 
ferske oliven, ymse krydder og andre 
eksotiske spesialiteter. Og fortsatt selger 
Grønt og Godt frukt og grønnsaker, men 
Bina og Bhuwan følger nøye med på 
omsetningen. Det er nemlig ikke lett å 
konkurrere med KIWI når det gjelder dét 
vi kan kalle “hverdagsgrønnsakene.” 

“Vi får se hvordan det går”, sier Bhuwan 
på norsk, et språk han bare føler seg 
halvveis fortrolig med selv om Bina og 
han har bodd i Norge siden 2011. 
“Kanskje vi skal skifte på vareutvalget 
underveis? Kanskje vi skal ha flere 
kioskvarer? Vi har lisens til å selge snus 
og sigaretter også, men vi vil helst ikke 
ha det fordi vi liker å selge sunne ting.” 

Og “sunnhet” er et slags temaord for 
Grønt og Godt, hvor man finner “snop”  

 

 

 

 

som er sunnere enn hos KIWI, ifølge 
innehaverne. De viser frem poser med 
godteri bestående av yoghurt og tørkede 
frukter, av nøtter omgitt av mørk 
sjokolade og andre sunne namnam-ting. 

“Det beste vil være om folk på Eiksmarka 
kommer til oss og har en mening om hva 
slags butikk vi bør være”, sier Bina. “Vi 
har overtatt her, men vi vet ikke hva 
slags varer vi kan ha som folk på 
Eiksmarka vil kjøpe hos oss.” 

“Kanskje vi skal begynne å selge pølser 
med lompe”, sier Bhuwan og smiler stort. 
“Vår religion forbyr ikke pølsefarse og det 
hender at jeg spiser en pølse med lompe 
selv.” 

I det vi forlater Grønt og Godt Eiksmarka 
gjentar Bina og Bhuwan et ønske om at 
folk må etterlyse varer de ønsker at 
butikken skal ha. 

“Og så hadde det vært kjempefint om 
flere folk i nærmiljøet finner Grønt og 
Godt Eiksmarka på Facebook”, sier Bina. 
“Å bygge opp en egen hjemmeside har vi 
ikke mulighet til akkurat nå, men vi er 
synlige på Facebook, Instagram og 
YouTube.” 

Og hvis du går forbi Eiksmarka senter og 
kommer til hjørnet av Niels Leuchs Vei og 
Slettestien er Grønt og Godt Eiksmarka 
synlig der også. Inne i lokalet finner du to 
ildsjeler fra Nepal som ønsker seg en 
fremtid for seg selv og butikken sin på 
Eiksmarka. 
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ØSTERÅS VEL VÅKNER 
Tekst: Karina Langseth-Manrique 
Foto : Fra  Bærums kart - velgrenser

 

Østerås Vel ble opprettet i 1960-årene da de fleste byggene kom til. Vellet gikk «i dvale» 
i 2014 og i 2021«våkner» vellet igjen. 

Velområdet strekker seg fra Triungene i nord til Lijordet i sør, Nordveien/Fredheimslia i 
vest og Eiksmarka Vel i øst. 

    
 

Historie og fakta 

Østerås er et boligstrøk nordøst i Bærum, med navn etter Ås gård som ble omdøpt til 
Østerås i 1927. Østerås utgjør boligstrøket på kollen Østerås avgrenset omtrent av 
Nordveien mot Hosle i vest, inkluderer Østerndalen langs Østernbekken/Griniveien mot 
nord, bebyggelsen glir gradvis over i Eiksmarka mot øst og Lijordet i sør. Både Øvre og 
Nedre Ås gårder ble fullstendig utbygd omkring 1960. 

I dag består Østerås vels bebyggelsen (inkl. Ila) av 17 sameier med 955 leiligheter og 
142-146 ene- og flermannsboliger. 

• Østerås Gård 
• Ila fengsel og forvaringsanstalt (1938) 
• Østerås kjøpesenter (1968) 
• Østerås Ungdomsskolen (1970) 
• Grini Næringspark (1970) 
• Østerås T-bane stasjon (1972) 
• Østerås Kirke (1974) 
• Østerås Seniorsenter (1989) 
• Solbakken bo- og behandlingssenter (2008) 
• Østerås barnehage avd. Østerås (2008), Fururabben (2014) og avd. Ovenbakken 

(2014) 
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Aktiviteter fremover 

Følgende interim styre vil sørge for å starte vellet i 2021:  
• Karina Langseth-Manrique, Ovenbakken 2 (leder) 
• Trond Rønning, Otto Ruges vei 77E 
• Rolf Thomas Hoel, Otto Ruges vei 81D 
• Anne Røtvold, Østeråskroken 6 

 
Typiske aktiviteter vil være: 

• Trivelig område - Området skal se rent og pent ut. Vi vil kontakte kommunen 
ifm. f-eks- søppelkasser, reparasjoner av fortau, skjøtsel av trær m.m. 

• Trafikkforhold - Sammen med kommunen skal vi sørge for gode og sikre 
trafikkforhold mhp. buss, biler, sykler og fotgjengere 

• Barn, unge, eldre - Gi innspill til kommunen ifm. utvikling av barnehager, skole 
og seniorsenter slik at de gode miljøene ivaretas 

• Høringsinstans ved utbygging/regulerings-planer Administrasjon og 
politikere i Bærum kommune samarbeider godt med Vel i Bærum. Østerås Vel vil 
være positiv til fornyelse/utvidelse av bygninger forutsatt at forslagene ivaretar 
områdets bokvaliteter - åpent, grønt og lyst. Vi vil gi innspill til arealplan og følge 
opp enkeltsaker som eksempelvis Østerås Kjøpesenter, utbygging av Fururabben 
barnehage, omdanning av Østerås sykehjem o.a. 

• Henting av hageavfall og juletrær – tilbud om dette vil komme forutsatt nok 
inntekter via medlemskontingent 

• Sosiale arrangementer som julegrantenning o.a. 
• Kommunikasjon med medlemmene og mellom medlemmene – hjemmeside, 

Facebook o.l. 
Her vil vi samarbeide med Eiksmarka Vel og vi gleder oss! 
 

   

   

  

Org. nr.: 926796615 Ovenbakken 2, 1361 Østerås  www.osterasvel.no 
Bankkonto nr. 9365.32.08330  Mobiltlf.: 917 54 017  www.facebook.com/groups/osterasvel.no/ 
 Epost: post@osterasvel.no 
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HVA SKJER FREMOVER? 
 
 

• Årsmøte i Eiksmarka Vel og Eiksmarka Tomtesameie 29. september 2021 
 

• Innbetaling av årskontingent på noen få hundrelapper (390 kr) som går til mye 
bra for felleskapet. Juni 2021 
 

• Vel-nytt 3/2021 november 2021 
 

• Julegrantenning 28. november 2021* 
 

• Juletreinnsamling januar 2022 
 

• Vel-Nytt 1/2022 februar 2022 
 

• Vårryddeaksjonen april-mai 2022 
 

• 17. mai på Eiksmarka skole* 
 

• Vel-Nytt 2/2022 juni 2022 
 

• HEI festivalen august 2022* 
 

 

 

* Forbehold – Covid-19 tiltak 

 

STYRET I EIKSMARKA VEL SØKER RESURSEPERSONER  

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 ressurspersoner. Dette er givende 
og viktig arbeid, i tillegg til at det er hyggelig og sosialt.  

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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LEIE EIKSMARKA VELS LOKALE 
 

 

         

 

 

Vi har gleden av å kunne tilby våre medlemmer og andre leie av vårt lokale i Nils Leuchs 
vei 40. Lokalet 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: 

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

Spørsmål om allerede bestilt lokale 
• Tlf. 465 93 716 
• E-post: leie@eiksmarkavel.no 

 

COVID-19 – SMITTEVERNREGLER GJELDER 
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EIKSMARKA SANITETSFORENING 
Stiftet 1961 – 60 års jubileum 

 

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 kl. 19:00 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! 

   Kontingent er 

   Hovedmedlem kr 485 per år 
   Støttemedem  kr 485 per år 
   Husstandsmedlem kr 100 per år 
 

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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Foto: «Hoggorm rett nord for Fossum klubbhus» av Steinar J. Heggemsnes 

 

 

 

                                  

 

 

 

 
 

 

Foto: «Hoggorm rett nord for Fossum klubbhus» av Steinar J. Heggemsnes 

 

 

 


