
 

N   Y   H   E   T   S   B   R   E   V 
Nr. 2 2010  Mars 2010 
____________________________________________________________________________

 
Dette nyhetsbrevet inneholder noe om: 
 

- Årsmøte i KUV og UHF 
-Bjørvika 
-Småhusplanen 
-Rusken 

 
Årsmøte i  
Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo 
- Årsmøtet holdes 17. mars i Grefsen og Disen 

velhus, Kjelsåsveien 18 (”Svetter'n”) kl 19:30 
 
- Før årsmøtesakene holder Erling Okkenhaug 

fra Allgrønn et kåseri om Stedsutvikling, 
plansmier og lokale aksjoner. Han er en ivrig 
debattant, foreleser og initiativtager til begrepet 
Plansmie. Alle kan glede seg til hans 
entusiasme, ekspertise og praktiske råd.  

- Etter årsmøtets formelle del inviterer vi til åpen 
debatt om velarbeid i Oslo 

 
- Man kommer lett til Svetter’n med trikk, buss 

eller bil (bra parkeringsplass i nærheten) 
 
- Årsmøteinnkalling finnes på baksiden av 

nyhetsbrevet. Dertil vedlegges: 
-Årsberetning for KUV 2009/2010 
-Regnskap for KUV med medlemsliste 
-Årsmelding for UHF 2009 

 

 
Kjelsåsveien 18 

 
 
 
Bjørvika 
 
Informasjonsvirksomheten omkring Bjørvika er nå 

meget hektisk. Vi kan vise til bl.a.  
- Fjordbyaksjonen på: 
   http://www.fjordbyaksjonen.no/   
- Kommunens film om Bjørvika på:  Bjørvika  
 
Småhusplanen.  
 
- Småhusplanen skal nå justeres. I den anledning 

inviterer Plan- og bygningsetaten til et 
informasjonsmøte 9. mars kl 18:00 i Vahls gate 1 
Se: Småhusplan-møte  

- Her er det viktig at alle som er interessert i at 
intensjonene i småhusplanen beholdes møter opp 

  
 
Rusken 
 
- Rusken går av stabelen i perioden 23. april til 

14. mai. (Tiden er litt endret i forhold til 
informasjon vi ga i KUVs Nyhetsbrev nr 1 
2010)  

- Dette er en god anledning for vellene til å få 
ryddet opp i sine områder.  
Se http://www.rusken.no  og vedlagte 
informasjon bl.a. om hjelpemidler 

 
 
 
 
 
 
 

Hvordan kommer man seg til Kjelsåsveien 18? 
-Med trikk 11 eller 12 til Disen (6 minutter å gå) 
-Med trikk 13 eller 17 til Grefsen stasjon (7 minutter) 
-Med T-bane til Storo (11 minutter å gå) 
 
-Med bil til bra parkeringsmulighet i nærheten 

Nye vel kan bli medlem ved å melde seg inn før 
møtet begynner.. 


