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Dette nyhetsbrevet handler om:     
 -  Møte 18. april om Småhusplanen 
 -  Møte 8. mai om Grønne Lunger 
 -  KUVs og UHFs årsmøter 10. mai 
-   Kommuneplan Oslo 2008- 2025 
 -  Rusken 
 -  Støtte til kulturhus 
 -  Veiledning om Nærmiljø og 

Grøntanlegg 
 -  Medlemsundersøkelsen 2007 
-   Adresseendringer 
________________________________________ 
 
Møte 18. april om småhusplanen og dens 
veileder: 
Småhusplanen omfatter ca 28.000 boliger på alle kanter 
av Oslo. Den ble vedtatt i fjor og gir felles retningslinjer 
og prinsipper for hvordan områdene skal utvikles, men 
veilederen som hører med er først nå kommet i forslags 
form fra Plan- og bygningsetaten. Utvalg for Harmonisk 
Fortetting i Småhusområdene (UHF) har lenge fulgt opp 
planarbeidet, og har bestemte og til dels kritiske 
meninger om veilederen. UHF og KUV har lenge ivret 
for at vellene skal tas med i beslutningsprosessene i 
Oslo. Nå tas vi på ordet! Byrådslederen og 
Byutviklingsbyråden vil presentere veilederen og høre 
vellenes synspunkter før veilederen legges frem for 
politikerne. Dette skjer i Ingeniørenes hus, 
Kronprinsens gate 17 den 18. april kl 18:00. Se egen 
invitasjon som er sendt ut. Vi krysser fingrene for godt 
oppmøte! 
 
Møte 8. mai om Grønne Lunger: 
Byens grønne lunger, dvs. parker, turveier, løkker og 
mer eller mindre regulerte friarealer har lenge vært 
under press både fra utbyggere og fra bydelene som 
prøver å finne billige løsninger på sine barnehage-
problem. Aksjon ”Nettverk for vern av Oslos Grønne 
Lunger” har vært meget aktive for å demme opp mot 
utbyggingspresset. Grønne Lunger har fått i stand et 
åpent møte med alle politiske partier som skal 
presentere sine grønne profiler. Dette er viktig nå før 
valget til høsten. Møtet finner sted tirsdag 8. mai kl 
1800 i 
Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets plass 1 

 
KUVs og UHFs årsmøter 10. mai: 
Vedlagt følger årsberetning og innkalling til årsmøtet 
både i KUV og UHF. Alle frivillige foreninger sliter 
med å få folk til å møte på årsmøter. Det er i det hele 
tatt ofte litt vanskelig å få folk til å engasjere seg, alle 
har nok med sitt. Engasjementet kommer ofte først når 
noe alt har skåret seg, og da er det ofte litt sent å rette på 
saken. Vi tror imidlertid at Margrethe Geelmuyden fra 
Nettverk for vern av Oslos Grønne Lunger har noe å 
lære oss om dette. Derfor har vi invitert henne til å 
kåsere om ”Hvordan få folk engasjert” før årsmøtet. Vi 
får håpe det hjelper på oppmøtet! Møtene avholdes i 
Oslo Byes Vels lokaler på Grev Wedels plass 1, torsdag 
10. mai  kl 19:30 
 
Kommuneplan 2008-Oslo mot 2025: 
Kommuneplanen ligger ute til offentlig ettersyn med 
frist 15. mai. Planen er tilgjengelig i Plan- og 
bygningsetaten, ved informasjonssenteret på Rådhuset 
og på www.fiu.oslo.kommune.no/kommuneplan/ 
 
Rusken: 
Når våren nærmer seg er det tid for å rydde opp rundt 
omkring. Rusken er et godt initiativ som mange vel  
benytter seg av. Ruskenkontoret er åpent fra 10.-27. 
april og aksjonstiden er 2.-16. mai. Søppelsekker og 
kuponger deles ut og levering av ufarlig avfall er gratis. 
Se vedlagte invitasjon fra Ruskensekretariatet 
 
Støtte til kulturhus: 
Det er mulig å søke Plan- og bygningsetaten om 
investeringstilskudd til kulturhus. Søknadsfristen er 1. 
mai. Se vedlagte orientering. 
 
Veiledning om nærmiljø og grøntarealer: 
Vedlagt følger veiledningen for velforeninger, naboer 
og andre om nærmiljø og grøntarealer. Dette er den 
tredje veiledningen KUV utgir i denne omgang. Alle 
veiledningene ligger på nettet  Mange instanser har vært 
med og gjort at veiledningen er blitt et nyttig redskap 
 
Medlemsundersøkelsen 2007: 
KUV har sent ut et enkelt spørreskjema for å kartlegge 
vellenes interesser. Responsen hittil er interessant, men 
ikke fyldig nok til å gi statistisk holdbare signaler Alle 
vel oppfordres å gi sitt syn tilkjenne. Skjemaet finnes på 
www.kuv.no  Resultatene vil bli gjort kjent på årsmøtet 
 
Adresseendringer: 
Mange vel har årsmøter på denne tiden. Vennligst gi oss 
informasjon om det velges nye ledere eller 
kontaktpersoner / adresser. Send gjerne til post@kuv.no  


