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Årsmøtet i KUV 
Årsmøtet avholdes i Grefsen og Diesen Vels lokaler i 
Kjelsåsveien 18, den gamle Grefsen kino ”Svettern”. Det er et 
interessant hus fra 1927 midt i krysset vis a vis Skeidbanen. 
Som innleder har vi fått Ida Fossum Tønnessen, lederen for 
Oslo Elveforum og tidligere leder av Park og Idrett i Oslo 
kommune. Hun kåserer om Oslo Elveforum og mulighetene for 
et vinn-vinn samarbeid med vellene.  
Kom, se, hør og bli inspirert om hva vellet kan bidra med  i 
forbindelse med stedets blå årer! De finnes over alt.  
Årsmøtet er også en god anledning til å treffe nabovel og andre 
med felles interesser. Også i år arrangeres møtet i samarbeid 
med UHF (Utvalg for Harmonisk Fortetting). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Bydelsvis samarbeid 
KUV spenner over hele byen, men det er mange forhold som 
må behandles lokalt i den enkelte bydel. Derfor kan det være  
viktig også å ha fora som ser på bydelsvise problemstillinger. 
Det er ofte lettere å identifisere seg med nære naboer enn med 
fjernere. I Bjerke og i Nordstrand bydeler finnes slikt bydel-
svise samarbeid, og Groruddalen Miljøforum spenner over hele 
Groruddalen. For å sondere stemningen for tilsvarende lokale 
grupperinger av vel i andre bydeler, har KUV hatt innledende 
samtaler og prøvearrangement i Ullern og i Nordre Aker. Gi oss 
gjerne tilbakemelding om interessen for bydelsvise samlinger. 

Småhusplanen 
Miljødepartementet har endelig gitt Oslo Kommune medhold i 
at kommunen har rett til å gjennomføre Småhusplanen, på tross 
av innsigelser fra Fylkesmannen.  
 

Barnehager 
Byen trenger uten tvil flere barnehager. Måten å løse dette på 
skaper imidlertid store utfordringer. Noen steder kjøper 
kommunen vanlige eiendommer, bebygde eller ubebygde, og 
skaper nye tumleplasser for de yngste. Glimrende! Andre steder 
tar man i bruk eksisterende parker eller andre grøntområder, 
eller båndlegger eksisterende grøntområder til ute-plasser for 
barna. Det er ikke akseptabelt. Byen trenger alle grøntområder. 
 
Oslos plan for Skilt og Reklame 
Det er behov for tydelige regler for hvor og hvordan skilt og 
reklame kan plasseres.  Byrådet har fremlagt en plan, men 
Byutviklings-komiteen har kommet med et bedre alternativ. 
Komiteen presisere at en av hensiktene med planen er ”å 
begrense skilt og reklame sin dominans i det offentlige rom, 
samt sikre en estetisk god utforming av skilt og reklame i de 
felles omgivelser og offentlige rom i Oslo”. KUV slutter seg til 
disse synspunkter og de tilhørende endringer i byrådets plan .   
 

Friluftsplanen 
Kommunens plan for idrett og friluftsliv 2009-2012 foreligger 
nå klar for politisk behandling. KUV har kommentert den 
tidligere, i positive vendinger. Problemet nå er finansieringen. 
Det må lages et klart beslutningsgrunnlag som muliggjør en 
drastisk økning av bevilgningene til friluftsformål, inklusiv 
turveier og grønne lunger. 

 

Grøntplanen 
Grøntplanen er rett om hjørnet fra Plan- og bygningsetaten. 
Forhåpentligvis får vi en tilstrekkelig høringsperiode, slik at alle 
kan sette seg inn i planen og gi innspill som sørger for at dette 
blir en plan som gir rom for fremtidig behov for grønne 
områder.      Følg med, følg med! 

 
Grenseoppgang og medlemskap 
En gjenganger i disse spaltene er ønsket om å få kartlagt hvor 
det enkelte vel har sitt ”revir”. Bare halvparten av vellene har 
opplyst KUV om dette. Det er letter for KUV å fordele 
reguleringsplaner og varsler om reguleringer når vi vet hvilke 
områder som hører til hvilket vel. Gi oss tilbakemelding på e-
post, eller si fra på årsmøtet 26. mars.  
 
En annen sak er at bare halvparten av vellene i Oslo formelt sett 
er medlemmer av KUV ved å betale kontingent. Det kan være 
en ide å sjekke om ditt vel er eller ønsker å være blant disse. Se 
årsberetningen og www.kuv.no


