
Nyhetsbrev 4-2007 
En sommerhilsen fra KUV 

 
Vi ønsker all en god sommer og minner om en del aktuelle planer som berører vellenes 
virkeområder. Planene er viktige for vellene på to måter:  
De berører vellenes områder, og vellene kan være med på å påvirke de overordnede føringer. 
 
KOMMUNEDELPLAN FOR TORG OG MØTEPLASSER: 
http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article90085-7991.html  
Den kan også hentes i Vahls gt.1. Det følger med detaljerte kart. Høringsfrist 1.september.  
(Vi har bedt om forlenget frist, men vet ikke om det går).  
Planen berører alle vel utenom sentrum. Det er viktig med innspill på:  
-  Konkrete forslag til endringer både mht overordnede og  lokale torg og møteplasser  
-  Samsvar mellom kommunedelplanen og behovene for å bevare og videreutvikle 
grøntstrukturen. Planen og gode kart kan fås i Plan- og bygningsetaten, Vahls gt 1.  
Det arrangeres åpne møter for å presentere planen, samme sted: 
- 26. juni kl 19:00 for ytre by 
- 28. juni kl 19:00 for indre by  
http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/article90167-7991.html  
 
(Det er mange sammenfallende områder og interesser mellom grøntplan fra 1993 og 
kommunedelplan for Torg og møteplasser. Grøntplanen skal forhåpentligvis også revideres) 
 
KOMMUNEDELPLAN  FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV:  
Dette er egentlig to sektorplaner: 
 
Idrett: 
http://www.kultur-og-
idrettsetaten.oslo.kommune.no/idrett/kommunedelplan_for_idrett/article63376-6905.html   
Planen skal rulleres i år. Frist for forslag er 20. oktober 
 
Friluftsliv: 
http://www.friluftsetaten.oslo.kommune.no/plan_friluftsliv/ 
Det er utarbeidet egen forslagskjema for innspill til denne planen. 
Oslo og Omland Friluftsråd vil være behjelpelig med å samle inn forslag fra bl.a vellene. I 
hver bydel opprettes Friluftslivets samarbeidsutvalg (FSU), som skal være sammensatt av 
representanter for aktuelle organisasjoner innen friluftsliv i bydelen.  
Frist for forslag er satt til 1. september. 
 
 
VEILEDEREN TIL SMÅHUSPLANEN: 
 
Byråd for byutvikling har justert veilederen til Småhusplanen 12.juni 2007og oversendt den til 
politikerne, i første rekke Byutviklingskomiteen. Dette er et skritt videre i en viktig sak for 
vellene i småhusområdene.  Utvalg for Harmonisk Fortetting i Småhusområdene har jobbet, 
og jobber, med saken.  
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