
Mye rognebær i høst.
Blir det en mild eller

streng vinter?
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"Høybråten beste sted på jord!"
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Lørenskog kommune slår til
igjen.

Igjen er vi som bor på Høy-
bråten og Stovner utsatt for stor
massiv utbygging i nabokommunen
Lørenskog. Ikke før er Coca Cola
og El-kjøp veletablert med mange
arbeidsplasser og stor trafikk, er
"naboen" i gang med planlegging
og etablering av Postens
godssenter tett inntil grensen til
Høybråten. I tillegg har vi Statoil
bensinstasjon med døgndrift. Vi har
fått en stor økning av trafikken på
E6 i forbindelse med Gardermoen,
vi har Østre Aker vei som bukter
seg tvers igjennom boligområder på
Stovner, og i tillegg har vi fått
flytrafikk over hustakene våre. Ja, vi
bombarderes av støy og støv
døgnet rundt. 

Hvor skal vi søke stillhet,
grøntområder har vi snart ikke
lenger. Det nærmeste turområdet
Tangerudmarka er for lengst
"tilgriset" av støy. Her kan du til og
med møte motorsykler gjennom
marka på vei til Gryta for å kjøre
motorcross. 

Vi har en mager trøst i noen
turveien på kommunens kart som

fremdeles ikke er opparbeidet.
Postens godssenter betyr

kontinuerlig trafikk av store
lastebiler døgnet rundt. Dette vil
antakelig medføre økt
gjennomgangstrafikk i våre
nærmiljøer når trafikken står i
stampe på hovedveiene. Hva skal
vi gjøre ? Velforeningen ved
miljøkomiteen har lagt ned et
betydelig arbeid for å stoppe
utbyggingen ved å sette fokus på
de store belastingene dette vil
medføre. Det er opprettet
samarbeidskomiteer med Stovner
vel og beboerorganisasjoner på
Lørenskog for å protestere på ut-
byggingen. Om dette påvirker de
bestemmende myndigheter vet vi
ikke, men vi håper å ha påvirket i så
stor grad at de tar til fornuft og
skjønner at vi må bruke de
gjenværende grønne lunger på en
måte som ikke forurenser og skaper
ytterligere støy i vårt bomiljø. Har vi
hørt det før at Groruddalen må få
midler til opprusting, at Groruddalen
skal slippe mer utbygging av våre
sårt trengte grønne lunger, at vi skal
slippe mer støy? Ja vi har hørt det
før. Det er synd ingen har
myndighet og vilje til å gjøre noe
med det. 

Ha en god høst om du befinner
deg i stua på Høybråten eller i en
jakthytte på Hardangervidda utenfor
all rekkevidde av støy.

Ikke glem å melde deg inn i
Velforeningen.

Villy Kolstad
Leder

Redaktørens Hjørne

Høybråtens historie går videre. Denne gangen hadde jeg tenkt å
sette meg inn i Anton Tschudi og hans rolle i hvorfor Høybråten er
som den er. En tur oppom riksarkivet overbeviste meg om at her var
det nødvendig med et lengere studium. I denne utgaven omtales
derfor kun historien om "hovedbølet" Gnr, 107 frem til Anton Tschudi
overtok. Det Anton Tschudi gjorde var å lage en "vifte" , ved å dele
opp Gnr 107 i et utall parseller som han solgte videre til våre
urinnvånere. Han gjorde Høybråten til et nybyggerstrøk "Billig jord, til
1 kr uka", et alternativ til å reise til Amerika. Høybråten ble på en
måte en av Kristianias første drabantbyer, uten noen medvirkning
fra Kommunens Plan og Bygningsetat.
Anton Tschudi har skapt den Høybråten vi har i dag og han bør
hedres for det!

Eilif Holen Red.

Vel-Nytt utgis to ganger i året.
Hensikten er å formidle saker innen
interesseområdet Høybråten. Vel-Nytt
vil også prøve å beskrive enkeltsaker av
historisk betydning for Høybråten. 

Bladet er upolitisk.

Leder Velnytt sept. 2005.



Vel-Nytt Nr. 2  2005  side 4

De fleste av  oss som bor på
Høybråten har Gnr. 107 på sitt
skjøte.
Gnr. 107 står for Øvre Høybråten Gård.
Den strekker seg fra Gransdalen til og
med Parken. Høybråtens og Øvre
Høybråten gårds historie sammen-
faller. Mye i historien er uklart, men
noe har jeg gravd fram.

I dag er Høybråten et boligstrøk som et
resultat av oppfinnsom  og god politikk.
For noen ble dette alternativ å flytte til
Høybråten i stedet for å reise til Amerika,
Et unikt  fenomen.

Høybråten var en av Oslos første
drabantbyer sammen med Økern,
Sinsen, Oppsal, Solheimskogen og
Riisløkka i det tidligere  Aker, Nadderud
og Haslum i Bærum, samt eiendom ved
Lørenskog stasjon  og på Nesodden.
Dette var et resultat av at Anton Tschudi
fikk kontroll med salg av eiendommer, der
det før bare var skog å mark. 

Gammel gård
I boken som ble utgitt ved Høybråten
Skoles 50 års jubileum, står det at Øvre
Høybråten gård fantes allerede i middel-
alderen. I Akershusregisteret nevnes et
brev fra 1326-27 (eller 1270-71) at
Haugebrette i Aker ble kjøpt av
Nonneseter Kloster. Ca. 1500 ble gården
delt i tre. Den største, Østre Høybråten,
oppføres da i lensregnskapene i 1570
som Hovedø Klosters gods.

"Gården, hvis skyld i 1640 årene ble
forhøyet til 1 skpd. tunge, ble solgt av
kronen ved kgl. skjøte av 29. desember
1679 til statholder  Ulrik Fredrik Gylden -
løve" som var uekte sønn av Fredrik III og

Margrethe Papen. Ulrik Fredrik
Gyldenløve og hans familie bodde på
Linnerud gård, mens, blir det sagt, hans
elskerinne  bodde på Øvre Høybråten
Gård. Han solgte gården (skjøte av 19.
januar 1682) til president Laurits
Jacobson (Falk) som samme år (skjøte
11. desember 1682) solgte den til
assessor Ander Simonsen.

Mange eiere
Etter Simonsens død i 1696 tilfalt gården
datteren Anna Andersdatter. Hennes
første mann var  president og  assistent-
råd  Hans Must. Han døde i 1706, men
enken fikk beholde gården. Anna
Andersdotters andre ektefelle var biskop
Hans Munch. Etter hennes død i l738
overtok sønnen, amtmann Just Must,
gården. Sønnen auksjonerte bort gården
i 1739. Den ble kjøpt av Jon Larsson,
som solgte halvparten (den nordre del)
den 11. november 1749 til svogeren
Peder Engebretssøn. Birte  Larsdatter
arvet gården og overdro den til sin sønn
23. mars 1782 som beholdt den til 1790
Nå følger en urolig tid med mange eiere.

Børre Johansson Strøm 1790 - 1791
Anders Hansson 1791 - 1794
Marie Jensdatter 1794 - 1807
Hans Thoresson 1807 - 1824
Anders Hanssøn 1824 -1882
Andrine Kristiansdotter 1882 - 
27. Feb.1893

Tschudi overtar gården
Den 27. februar   1893 er gården et kon-
kursbo som overtas av Peder A. Melheim
for kr 40 000.-. Mangel på innbetalinger
av skatter og avgifter fører til at gården
igjen blir slått konkurs av skifteretten 16.
september 1898. Nå kommer Auksjon-
arius, eiendomsmekler og brukseier
Anton Tschudi inn i bildet. Han må ha fått

tilslag på sitt bud. Regelene er at ved
auksjon av fast eiendom (eller rettigheter)
er det alminnelig å fastsette i auksjons-
vilkårene at byder må stå ved sitt bud i en
bestemt tid (appropriasjonstiden). Eier
må så innen utløpet av fristen avgjøre om
budet skal godtas.

Brukseier Anton Tschudi stykket opp
Gnr. 107 og inngikk avtaler om salg. Han
annonserte friskt, noe dette sitatet viser:
"Bort fra Frognerseteren, de opptrådte
stier og ølhallene der, bli godseier for 1 -
en krone kontant"
Ved auksjons skjøte av 31.mai 1905
overtok Anton Tschudi Grn. 107 for 
kr 45000.
Kjøpsavtaler hadde han tydeligvis inngått
med en rekke potensielle kjøpere som  i
følge panteregisteret i riksarkivet  viser til
skylddelingsforretning av 8. juni 1905 til
9 Brn. Alle utskilt fra  Grn 107 og slik
fortsetter det videre gjennom 1906 mrd
35 skylddelingforetning   osv.
Hovedbølet Grn 107 Myhregården.
Det var en tilfeldighet at Christen Myhre,
typograf i "Sosialdemokraten", fant
annonsen til Tschudi og allerede i 1904
skrev han kjøpekontrakt med Tschudi om
40 mål inkl.hovedbølet, men skjøtet ble
ikke utferdiget  før 9. februar 1912. 
Christen Myhre døde allerede i 1906 og
Olalia Myhre innredet første etasjen av
hovedbølet til butikk. Denne drev hun
frem til sin død i 1919.
Da overtok sønnen Bjarne som drev
butikken frem til 1932. Da begynte han

som bestyrer på Oslo samvirkelag avd.
76 i Bergtunveien.  
Sivert Sletbak overtok og drev kolonialen
frem til 1954. Da han flyttet til nye lokaler i
Nybyggerveien 3. der han drev han
kolonialforretning frem til 1972.

Møtesal
I etasjen over var det en stor sal. Det var

Grunn nummer 107. Historien om Øvre
Høibråten Gaard = Høybråtens historie.

Olaug Hoel på sin 80 års dag .
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På redaksjonsmøtet i januar diskuterte vi
innholdet for vårnummeret. Et av
punktene vi diskuterte var grensen av
vårt interessefelt. Vi ble enige om at våre
grenser historisk sett, må gå tilbake til slik
den var  i 1947 ved sammenslåingen av

Oslo og gamle Aker.
Med andre ord fra
Elvåga i sør til
Liabakken og Gjeller-
åsen i nord. Gransdalen
i vest og Langevannet i
øst. Dette bringer oss
inn i Lørenskog og
Skedsmo kommune
pluss Ellingsrud, Furu-
set , Grorud, Rommen
og Stovner.  For oss
som bodde på Høy-
bråten var det ingen
grenser mot disse
ovennevnte drabant-
byene. Men slik var det
den gang,
før
drabant-

byene kom.
Vi kjente de fleste som
bodde i  de ovennevnte
"landsbyer" og vi som vok-
ste opp i dette paradiset,
hadde kjennskap til det

Mølla ved Nuggerud
Frithjof Funder har mottatt kr 70.000 fra Sparebankstiftelsen
DnB NOR.for å igangsette rydding av mølleruinene.
Gammelt kulturminne kan komme til heder.

Et grantre har trengt seg igjennom ruinene ved mølla

vanlig med en storsal på godt drevne
gårder fra 1700-tallet og utover. En slik
sal gav preg av status og rikdom. Men det
var ikke alltid  at bonden hadde råd til
møbler.
Etter hvert som folk flyttet til Høybråten
ble denne salen mye brukt som møtesal.
Ja, noen leiet salen til overnatting i
perioder. 

Fire Generasjoner
I 1924 ble den gamle låven revet og
erstattet med en ny der det ble innredet
salgshall for brensel drevet av Alfred
Myhre og et snekkerverksted drevet av
Sverre Myhre. Gården forble uskiftet inntil

Bjarne Myhre kjøpte den i 1947.

I 1973 overtok Olaug Hoel (f Myhre)
gården. Nåværende eier, Elling Hoel
overtok den i 1984. fra hvor han driver sitt
eget arkitektkontor. Han har rehabilitert
hovedbygningen, stabburet og låven. I
dag er adressen Bekkevollveien 20.

Eilif Holen

meste som skjedde eller hadde skjedd
innenfor dette området.

I forrige nummer av Vel-Nytt traff vi
Frithjof Funder. Han kom til Høybråten
for ca 20 år siden og bor i Karl Andersens
vei. For ham var det et naturlig
utgangspunkt å gå tur sørover inn i
Østmarka. Ved Nuggerud kastet han sitt
blikk til venstre mot "ælva" og var
forundret over disse ruinene som ligger
der fullstendig gjengrodde. Hva var dette
og hvorfor ser det slik ut.
Kanskje vi har nok oldtidsminner i landet
vårt . Vi hører stadig om hva man finner
langsetter motorveiene våre og da må
skjeegraverne frem og redde det som
reddes kan. Gamle Ellingsrud mølle
derimot, den vet vi er der. Det kan da
ikke haste å redde denne gamle steinura.
Tirsdag 20. sept. hadde Historielaget en
befaring med Harald Moberg , daglig
leder av Forsvarsmuseet, som guide. 24
interesserte møtte opp. Moberg,
sammen med Frithjof Funder gav en
minnerik kveld. Turen gikk over brua hvor
den gamle skiløypa gikk opp forbi mølle
ruinene, opp til møllestua, tilbake over
toppen, ned langsetter gamleveien
tilbake til brua. Dokumentasjonen for reel
driftstid av mølla og de tre sagene er ikke
helt klarlagt, men Frithjof Funder har gjort
en formidabel jobb og vi viser til forrige
nummer av Vel-Nytt. Den publisiteten
hans artikkel har fått har resultert  i at han
mottok på vegne av Oslo og Omland
Friluftsråd, årets gavepris på kr 70,000
fra Sparebankstiftelsen DnB NOR. Hva
skal pengene brukes til?" Nå skal det
ryddes, ruinene skal frem i dagslys.
Første skritt i en rekonstruksjon er igang.

Eilif Holen

Det er noe spennende med denne mølla



Høybråten fritidsklubb teller 100
medlemmer. Ungdommer fra 9 til 18 år
gleder seg til hver eneste klubbdag, og
kan nesten ikke vente til dørene åpner.

Fritidsklubben lå først på Søndre
Høybråten gård, men ble senere flyttet til
den gamle Vethegården. Aktivitetene
har blitt fornyet en del siden Ungdoms-
kontoret i Oslo startet opp klubben.
Medlemmene spiller fortsatt fotball, ludo
og kortspill, men mye nytt pryder
klubblokalene i Høybråtenveien 35.

Den tre etasjer høye gamle gården
på totalt 180 kvm inneholder
formgivingsrom, musikkrom, lekerom,
kjøkken, dagligstue, bordtennisrom og et
imponerende lydrom som er i ferd med å
pusses opp.  2. etasje åpnet i 1992, og i
løpet av neste år skal hele kjelleren
renoveres og pusses opp. I tillegg kan
medlemmene kose seg med playstation,
karaoke, airhochey og dansematter.

Flest fra Haugen
Fritidsklubben er for beboere på

Høybråten og Haugen, men de ansatte

kan fortelle velavisen at det er fleste
barn og unge fra Haugen-området. 80-
og 90-tallsbilder i lokalet vitner om at
trenden har snudd seg. Da var
Høybråten godt  representert.

- Det virker som det svinger. I
perioder har vi mange medlemmer fra
Høybråten skole, men slik er det ikke nå.
Men det er likevel mange som stikker
innom og hilser på, forteller de ansatte,
som ønsker å være anonyme.

Hver klubbkveld lager medlemmene
mat som de selger for en billig penge.
Mange av medlemmene forteller vel-
avisen at de takket være fritidsklubben
har blitt flinke til å lage mat hjemme
også.

Bygger vennskap
Mange tette vennskapsbånd bygges

på fritidsklubben. Det kan Frida Ånstad
(10) og Sebastian Kolstad (10) skrive
under på.

- Vi har blitt veldig gode venner,
takket være klubben. Det er et fint sted å
bli kjent med nye. Dessuten har vi det
veldig gøy her, sier de.

I løpet av et klubbår, som følger
skoleåret, drar de på turer, arrangerer
skumparty og discotek. En gang hvert år
arrangeres det også 08-20-fest, der
medlemmene overnatter i lokalerne.

Medlemmene er delt inn i forksjellige
interessegrupper, som driver med
musikk, drama og mye mer.
Dramagruppene har gjennom årene
vunnet forskjellige priser for sine filmer,
blant annet kan de smykke seg med
«Publikumsprisen».

Tekst og foto: Silje Ensrud
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Fritidsklubben på Høybråten er
høyt elsket

Frida Ånstad (10) og Sebastian Kolstad (10) liker seg godt på klubben.

Lag teater selv og bruk egen fantasi.
GIDD Teater for barn og ungdom

Til våren har GIDD vært på Høybråten stasjon hver mandag i 5 år. GIDD teater for
barn og ungdom bruker improvisasjon for å skape teater. Bildet fra Akers Avis viser
roller fra prøveforestillingen "Prinsesse Fiona og grønnskallene", en forestilling GIDD
har laget manus til selv. Den skal settes opp nå i høst, og GIDD trenger flere
skuespillere til forestillingen.

GIDD vil gjerne ha en egen ungdomsgruppe som kan lage improviserte episoder
eller opptrinn til bruk på ulike steder og arrangementer i bydelene.

Gå inn på vår hjemmeside: www.irisinstituttet.no for mer informasjon eller ta
kontakt med Marit Jøkling: 22256628/92622528 - epost: ma-joekl@online.no



Årets utstilling vil finne sted lørdag 5.
og søndag 6. nov. 

Det har knyttet seg stor spenning  til
om det blir Kunst-og Hobbyutstilling på
Høybråten i høst.
Denne utstillingen som samler flere
tusen mennesker de to dagene den
holdes, er vel kanskje den største
begivenheten på Høybråten i løpet av
året. 
Vi er selvfølgelig klar over at det skal
gjøres store bygningsmessige arbeider
på Høybråten skole i løpet av høsten og
et par bygninger skal også rives. Men

utstilling blir det, og Lionsklubben
garanterer at det skal bli en kvalitets-
messig bra utstilling.
Aulaen blir revet slik at denne er uaktuell
som utstillingslokale. Hele utstillingen vil
finne sted i hovedbygningen. Vi vil
benytte oss av gymnastikksalen, noen
klasserom og korridoren.
Lions har lagt ned et stort plan-
leggingsarbeide for å finne gode
løsninger på årets utstilling. Planene
virker spennende og vi vil med sikkerhet
få oppleve en levende og god utstilling
Vi kan opplyse at listen over kunstnere er
lang, idet 80 kunstnere vil besøke

Høybråten under denne utstillingen.
Flere av disse er av landets fremste. Det
blir også et spennende innslag av lokale
kunstnere som sikkert vil sette sitt preg
på utstillingen. Vi kan også nevne
utenlandske innslag. Med andre ord så
er det her tatt høyde for at årets Kunst og
Hobby utstilling vil bli en kvalitetsmessig
god utstilling med noe for enhver smak.
Vi kan nevne at Kunst-og Hobby-
utstillingen i år går for 25. gang. Litt av et
jubileum for et stort og populært lokalt
arrangement.

L.S.
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Vi har lang erfaring og er spesialister innen
elektroinstallasjon, maling og farver.

Vi er konkurransedyktige på service og priser.

- Hvitevarer
- Småelektrisk
- Lamper / Pærer
- El-materiell
- Maling (blander farver

etter ditt ønske)

- Jernvarer
- Redskap - sommer / vinter
- Medisinutsalg
- Kommisjonær for Norsk Tipping
- Miljøstasjon
- Post i Butikk

Lions - Oslo Høybråten arrangerer
Kunst og Hobby for 25. gang

Byggeperiode eller ikke- Lions finner råd.
Nok engang arrangeres det Kunst-og
Hobbyutstilling på Høybråten Skole

I FREDHEIMVEIEN 3  PÅ HØYBRÅTEN ER VI 
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Naboene protesterer mot nytt sykehjem

Allerede før byggesaken om nye Stovner
sykehjem har blitt tatt opp i bystyret har
naboene sendt inn protester. Flertallet
ønsker at det nye sykehjemmet blir
bygget på samme tomt som det ligger i
dag.

Beboere i Ruths vei, Stovnerbakken og
Hagastubben ble sent i august kalt inn til
et informasjonsmøte der de nye planene
om «Nye Stovner sykehjem» ble
introdusert. Den gamle
«sykehjemstomta» på kollen mellom
Høybråten stasjon og Stasjonsfjellet

skole har av Omsorgsbygg Oslo KF og
Bydel Stovner blitt sett på som sted for
det nye sykehjemmet. Arkitekt Hege
Rydland i LINK arkitektur kom knapt nok
til ordet før protestene begynte å
strømme på.
- Denne kollen er et av de få grønne
stedene vi har igjen. Det må gå an å
finne et mer egnet sted for et nytt
sykehjem, sa Torfinn Bjørnbakk, beboer i
Hagastubben.

Siden 60-tallet
Stovner sykehjem, som i dag befinner
seg i Fjellstuveien 64, har ifølge
Omsorgsbygg en uhensiktsmessig
byggkonstruksjon. Sykehjemmet ble
opprinnelig ment å være en boligblokk,

og når enromsstandarden skulle settes i
stand, viste det seg at både takhøyde og
grunnforhold gjør det dyrt og vanskelig.
Dermed ble den gamle
«sykehjemstomta» fra 1966 igjen
interessant.
- Et sted må det nye sykehjemmet ligge.
Det faller naturlig å se på den tomta som
har vært regulert til sykehjem i alle år,
forklarte prosjekteringsleder Steinar
Jarlsbo i Multiconsult.
Beboerne var ivrige med å poengtere at
området ikke lenger ser ut som det
gjorde på 60-tallet.
- Det har kommet mange nybebyggelser
som ikke er med i tegningene. Det virker

ikke som naboene blir tatt hensyn til, sa
Gunnar Vie, beboer i Hagastubben.

Støy-protester
Naboene til «sykehjems-
tomta» reagerte sterkt på
at det nye sykehjemmets
inngang blir planlagt inn
mot Ruths vei og Stovner-
bakken. De mener dette
vil ødelegge den rolige
harmonien som området
er kjent for.
- Ikke bare vil eien-
dommene synke i pris, vi
vil få trafikk og støy
utenfor soveromsvinduet
nærmest hele døgnet, sa

Johan Ulrichsen fra Stovnerbakken.
Han mente en bedre løsning ville være å
legge inngangen ned mot Høybråten
stasjon. På denne måten ble støyen fra
transporten til og fra sykehjemmet lagt til
et område som allerede er fylt med støy.

Føler seg lurt
Rektor Finn Arnesen på Stasjonsfjellet
skole deltok også på informasjonsmøtet.
Han mente det ville vært synd med et
sykehjem som nærmeste nabo.
- Dette området brukes av elevene hver
eneste dag. Vi er så glade for at vi har
denne kollen til naturfagstimer og andre
prosjekter. Mister vi dette området, så
mister vi mye av nærmiljøet, sa rektoren.
Flere av naboene til den nye syke-
hjemstomta føler seg lurt. 
- Vi er blitt satt for narr. Vi har ikke
mulighet til å stoppe dette, sa Lars
Gylder, som har tatt kontakt med
Groruddalen Miljøforum for å se hva som
kan gjøres.

Tekst: Silje Ensrud /Akers Avis
Groruddalen

Nytt Sykehjem for Høybråten og
Stovner?

Slik kan det bli 
Arkitekt Hege Rydland 
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Jubileet er hittil markert med
seminar, jubileumskonsert med inviterte
gjester og en flott 5-dagerstur for
medlemmer og ledsagere til Paris i juni. 

Generasjonsskifte
For tiden har orkesteret ca 25

medlemmer. De fleste av disse går på
Høybråten skole, men orkestret har også
enkelte medlemmer fra de omkring-
liggende skolene. Mange av ung-
dommene i orkesteret har spilt i 6-10 år
og velger nå på grunn av videregående
skole og annet å slutte i orkesteret. 6 av
medlemmene begynner i Junior-
symfonikerne, som er et stort by-
omfattende ungdomsorkester. Dette er vi
HSSO stolte av! Det betyr at vi har
lykkes med å opprettholde spillegleden
og musikkinteressen slik at de nå er
klare for nye og større utfordringer. Det
er også gledelig at vi har et tilsig av nye
musikanter i alderen 7-10 år. Det er et
godt utgangspunkt for å bygge opp
orkesteret igjen.

Paristur med konserter, sight-
seeing og shopping

Turen til Paris i juni var svært
vellykket for de 25 musikanter og
ledsagere som deltok. Med flotte
spilleopplevelser, tur på Seinen,
Montmartre, Eiffeltårnet og ikke minst en
hel dag i Euro Disney var det mye å
oppleve for store og små. For
orkesterets tenåringsjenter ble det også
en hel del shopping. Været i Paris var
nydelig, virkelig en forsmak på
sommeren (som vi på det tidspunktet
fremdeles trodde skulle komme). Derfor
utnyttet vi de lange lyse kveldene med å
rusle rundt Notre Dame og i Latiner-
kvarteret. Is på fortausrestauranter var
populært!

Godt miljø
Det var flott at vi fikk til en

jubileumstur til Paris. All erfaring vi har
tilsier at seminarer og turer er kjempe-
viktig for det sosiale miljøet i orkestret.
Også etter denne turen var det flere som
egentlig hadde tenkt å slutte, men som

ombestemte seg på grunn av det gode
miljøet i orkesteret.

HSSO tilbyr undervisning på fiolin,
bratsj og cello. Den individuelle
undervisningen foregår på Høybråten
eller Vestli. Orkesterøvingene foregår på
Høybråten skole på onsdager. HSSO
har både juniororkester for de som ikke
har spilt så lenge, og seniororkester for
de mer øvede. De aller ferskeste deltar i
mindre samspillgrupper, slik at også
nybegynnere får gleden av å lage
musikk sammen med andre.

Undertegnede takker for seg etter 7
år som leder.  Ny leder for HSSO er
Hilde-Marie Branæs som treffes på
telefon 22 21 13 48. Gå gjerne inn på vår
egen webside www.hsso.no for mer
informasjon.

Vi blir glade for muligheter til å spille i
nærmiljøet, bare ta kontakt!

Unni Storsveen

HØYBRÅTEN SKOLES
S T RYKEORKESTER FEIRER 50 ÅR. 
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Oslo kommune har vedtatt å bygge ut Høybråten og
Persbråten skole etter en ny utbyggingsmodell, Offentlig
Privat Samarbeid (OPS). OPS er ikke privatisering av
skolen. Det handler om et samarbeid mellom Oslo
kommune og Skanska om utbygging, drift og vedlikehold
av Høybråten skole. Det er nytt at en kommune og en
entreprenør samarbeider etter denne modellen.
Bakgrunnen for at den prøves ut er behovet for å teste
alternative utbyggingsmodeller. Kommunen er opptatt av å
bruke løsninger som gir gode skolebygg. Høybråten skole
er i utgangspunktet finansiert av SG Finans i et samarbeid
med Skanska. Kommunen vil betale en årlig sum for
utbyggingen og vedlikeholdet av skolen. Etter endt
avtaleperiode, som er 25 år, tilbakeføres skolebygget til
kommunen. Skanska har et totalansvar for å bygge og
vedlikeholde skolen, og det er høy fokus på kvalitet og
levetid. Det er et mål å holde god standard i bygget de
neste 25 år.

Helse, Miljø og Sikkerhet

Skanska Norge AS fokuserer sterkt på helse, miljø og sikkerhet
(HMS) i planleggingen og byggingen av skolen. Prosjektplan og
styrende dokumenter beskriver de tiltak som skal gjennomføres
for å sikre et sunt og sikkert arbeidsmiljø. Å bygge en helt ny
skole samtidig som det skal drives en barneskole på nær 600
elever innenfor samme område er en krevende oppgave. Det
stilles høye krav til sikkerhet og Skanska vil blant annet lage
klare skiller mellom det som til enhver tid er definert som
skolegard og byggeplass.

Ytre miljø: Selv om vi ønsker å være til minst mulig ulempe for
omgivelsene, vil våre arbeider merkes. Høybråten skole ligger i
et boligområde med smale adkomstveier. Gjeldende lover og
forskrifter stiller krav, men selv innenfor disse kan støy, økt
trafikk og lignende fra våre aktiviteter virke plagsomt og
irriterende. Dette beklager vi.

.Byggetid og utførelse

Da det i praksis skal bygges en helt ny skole samtidig som det

skal drives full skoledrift på samme
område er gjennomføringen delt i to
hovedfaser. I første fase utvides
skolens eksisterende paviljonger som
sammen med hovedbygningen vil
benyttes til skole i første fase.
Gymbygning og øvrige bygninger rives
og det bygges helt nye skolebygg. Når
disse står ferdige flyttes skole-
aktivitetene over og fase 2 innledes.
Den gamle hovedbygningen rehab-
iliteres og bygges helt om.

Byggearbeidene er planlagt startet i
oktober 2005. Før dette vil forbered-
ende arbeider som tilrigging, noe
rivearbeider etc. være igangsatt. De
første bygningene er planlagt å stå
ferdige våren 2007. Hovedbygningen
forventes ferdig ombygd til våren
2008.

Trafikkforhold

I samarbeid med Politiet, Samferdselsetaten og skolen er det
vurdert sikkerhetsmessige tiltak i forbindelse med trafikk-
avvikling i byggeperioden. Det vil bl.a. bli lagt ytterligere
restriksjoner på parkering og stopp i Bergtunveien i
anleggsperioden. Av sikkerhetsmessige hensyn vil det også bli
lagt ytterlige restriksjoner  for hvor hovedmengden av tyngre
anleggstrafikk skal gå. Trafikk til brakke rigger via Bjerkeliveien.
Man vil også søke å unngå transport til byggeplassen i de
tidsrom hvor elevtrafikken er størst.

Arbeidstid

Kjernetiden vil være fra 07.00 - 19.00 mandag til fredag, og
07.00 -15.00 på lørdag. I enkelte perioder vil det kunne
forekomme arbeid utenfor disse tidene.

Om prosjekt

Undervisningsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak eid av Oslo
kommune. SG Finans eier og skal drive den nye skolen i 25 år,
mens Undervisningsbygg er leietaker og overtar bygningene
etter 25 år. Skolen er fortsatt bruker og leier bygningene av
Undervisningsbygg som før, og slik som det er for skolene i
Oslo for øvrig. Skanska og Undervisningsbygg er opptatt av å
utvikle gode partnerskapsrelasjoner, og byggingen av Høy-
bråten skole er et utpreget samarbeidsprosjekt. Undervisnings-
bygg ble etablert 1.1.2002 og har ansvaret for 177 skoler i Oslo.
Dette tilsvarer 1,3 millioner kvadratmeter skolebygg som 78.000
elever og ansatte bruker daglig. Skanska ble valgt til å bygge og
drifte Høybråten etter strenge krav knyttet til økonomisk
soliditet, teknisk og faglig kompetanse, helse, miljø og sikkerhet,
samt akseptabel pris og kapasitet. Undervisningsbygg ser fram
til at byggingen kornmer i gang og er overbevist om at
Høybråten skole vil bli et av Oslos flotteste skoleanlegg i tråd
med Undervisningsbyggs visjon: Et skolebygg å være stolt av!

Leietaker Undervisningsbygg Oslo KF Prosjektleder Marianne
Braarud telefon 913 45 479 Informasjonssjef Marit Thorsen,
telefon 951 88 886 Høybråten skole Rektor Jan G. Braathen,

Høybråten skole som Offentlig
Privat Samarbeid (OPS)

Høybråten Skole i 1937



telefon 23 34 46 00 Byggherre SG FinansAS Utbygger Skanska
Norge AS Prosjektsjef Knut Sjøvold, telefon 934 44 740
Kommunikasjonsdirektor Pia Farstad, telefon 922 51 111
Byggeplass: 22 78 93 00 Samferdselsetaten Rune Foss,
telefon 23 49 3176
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Litt Skolehistorikk
Overskridelser er ikke noe
nytt. I 1922 ble den på 68 %

Fra Akers historie 1837 til 1937 har jeg
sakset
"Høybråten hadde en lang og værhard
vei til Furuset skole. Især  var det leit for
småbarna i vintertiden, og det var gang
på gang søkt om småskole. Etter
andragende fra Høybråten Nybygger -
forening hadde formannskapet allerede
I9I4 nedsatt en komite for å forberede
skole på Høybråten. Den avgav innstilling
5. april I9I6 og foreslo Furuset delt i 2
kretser med egen skole på Høybråten. Til
den kunde bli ferdig, foreslo man
småskole i leid lokale. Imidlertid hadde
komiteen utarbeidet en statistikk som
viste at barnetallet i den nye kretsen ikke

hadde steget fra
I9OI til I9I4. 
I
budsjettforelegget
for I9I6-I7 foreslo
skolestyret at det
skulde opprettes
særskilt skole for I.
og 2. klasse på
Hornfjell, Høy -
bråten - (dette
kunde man få leid
for 540 kroner pr.
år)-og at det
ansettes en læreri -
nne.
Formannskapet
gikk med på det.
Samtidig blev
skolestyret an -
modet om å
behandle forslaget
om å dele kretsen.
Allerede I8. sept -
ember s. å.
anbefalte dette
oppført en skole
for I4 klasser.
<Gymnastikksal
bør ikke mangle>,
heter det. Herre -
dsstyret besluttet
II. oktober I9I7 å
kjøpe en parsell av
Høybråten på IO
mal for I7 000
kroner. På eien -

dommen var opført et mindre våningshus
og uthus. Den I8. november året etter
etterlyser herredsstyret planer og
overslag for skolen. Skolestyret henviser
til skrivelse av I8. september året forut.
Først I5. 1919 får kommunearkitekten i
oppdrag å komme med planer og
tegninger, og 2 mai fremlegger han
forslag. Skolen er beregnet til 490 000
kroner. Tegningene er omtrent de samme
han hadde utarbeidet for Bestum.
Skoleutvalget ledsager planen med en
redegjørelse. 
På den nye Høybråten skole blir det I94
barn, tilbake på Furuset bare 93, og den
kan da ikke vedbli å være 7-delt.
Bevilgning blev gitt 28. oktober I9I9 etter
forelegget. Skolen fikk 6 klasseværelser,
gymnastikksal, sløyd, håndarbeidsrom,
kontor og lærerværelse og blev tatt i bruk

I92I. Det var dyrt å bygge denne tiden.
Det steg fra dag til dag. Da skolen var
ferdig, kostet den kr 825 000 istedenfor kr
490 000 , overskridelse 68 %. Barnetallet
var til å begynne med etter beregningen:
I9I det første året, men så steg det ,249,
292, 348, 4I7,459 og 485 hvert annet år
utover til I933."

Eilif Holen
Så da så!
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Parkkvelden tirdag 14 juni ble nok en
suksess- Her har velforeningen en flott tradisjon

Drømmebilen- Asle Nilsen skulle ønske rattet var på høyre side.

Ragnild Smith og  Åse Sørlie passer på
Sanitetsforeningens bod.

Nei til Narkotika hadde bod ivaretatt av Tore Grue
og  Stein Lyberg

Arne Gaarder  og fiskedammen deler ut premier tilbarna- Alle vant.

Klovnen Knut gjorde lykke

Kjell Eriksen og hans
Sepett  var ny av året-

Et flott og utfylende
innslag .som sørget for

null dødpunkter ved
sceneskifte.

(Hadde det bare ikke
vært for at

høytaleranlegget brøt
sammen)



Vel-Nytt Nr. 2  2005  side 13

Odd Gram. alltid i godt humør, representerte
Frivillighetssentralen

Høybråten
dameturnforening
underholdt med
dans fra gruppa
"9-12"

Familien Eriksen og Haanæs er blandt Høybråtens
Urinvånere- Grn. 107  013  Mailund ble registrert allerde

16. juni 1905
Fra v. Rønnaug Eriksen, Anne-Lise Haanæs, 

Nils Reidar Eriksen
Bak Jørn Andersen og Pål Engebretsen 

& Thor Gjermund Eriksen,

Familien Nilsen representerer gamle Høybråten
Runi Erlandsen, Bodil ,Hege , Steinar Nilsen, & TorNilsen

alle fra Holmsens Magasin- Foran lille Anja

Høybråten Skolekor ga en flott konsert.

Velforeningen ved arrangementkomiteen
ønsker med dette å gi en stor takk til alle som
var med på å gjøre Parkkvelden nok en gang
til en suksess.

Vel 1000 mennesker i alle aldre var møtt frem. Parkkvelden arrangert av
Høybråten Velforening er et populært arrangement. Her var det
underholdning, servering, presentasjoner av Høybråtens foreninger,
veteranbiler, tryllekunstner Knut , musikk av både Høybråten Tempo
Janitsjar, Høybråten Skolekorps og sist men ikke minst Kjell Eriksen og hans
Septett. For aller første gang fikk Kjell Eriksen opptre i Parken som han i en
menneskealder har vært nabo til. "En sterk opplevelse" sier 70 åringen som
endelig er blitt pensjonert som lærer. "Dagen i dag er også min aller siste
arbeidsdag. Jeg ser frem til en spennende tid, med mye musikk og annen
snadder. Denne kvelden er en fin begynnelse på resten av mitt liv"

Parkkvelden ble åpnet av BU-leder Tore Ludt (SV) fra Stovner Bydel.
Han ønsket velkommen til de mest aktive bydelsdagene noensinne.-"Eng-
asjementet er enormt i år og når jeg ser denne folkemengden  i dårlig vær, blir
jeg veldig glad" 
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"Lenge det gikk før
Høybråten fikk...."
Har du lyst på et historisk minne?
Et fat med motiv fra Velhuset
(Høybråten Stasjon)  
eller en bok om Høybråten
Pris kr. 100.- pr.stk
Kan kjøpes på Velhuset, Holmsens
Magasin  eller bestilles på tlf 22109051
eller e post: hoyb.vel@online.no 

Høybråten Velforening.

Styret: Navn Adresse Postnr. Tlf. privat Mobil/jobb E-post
Leder: Villy Kolstad Bergtunvn. 1B 1087 Oslo 22 21 20 28 90 17 21 47 villy.kolstad@osloglass.no
Nestleder: Jan Arild Linja Høybråtenvn. 53 1086 Oslo 22 21 47 14 45 03 41 21 linja@sensewave.com
Sekretær: Inger-Lise/Jan E.Skog Torbjørnsvei 2 A 1086 Oslo 22 21 17 33 91 69 33 76 inger.lise.skog@bilia.no
Kasserer: Liv Bøgseth Brolandsveien 5 0980 Oslo 22 10 24 12 22 78 78 40 liv@hans-becker.no
Styremedlem: Lise Rastad Høybråtenvn. 72 H 1086 Oslo 22 21 60 31 22 48 55 96 lise.rastad@nordea.com
Styremedlem: Anne-Lise Haanæs Høybråtenvn. 87 D 1088 Oslo 22 21 08 76 jhaanaes@frisurf.no
Styremedlem: Rune Klarholm Linjevn. 66 1087 Oslo 22 21 83 43 92 40 37 23 ru-kla@frisurf.no
Styremedlem: Ronny Maasø Myrbakkvn1 b 1088 Oslo 22 21 71 80 
Styremedlem: Lise Alstedt K.Andersensvei 74 A 1086 Oslo 22 21 21 01 23 34 46 00 gerd-lise.alstedt@hoybraten.gs.oslo.no
Huskomitè: Rune Klarholm Linjev. 66a 1087 Oslo 22 21 83 43 92 40 37 23 ru-kla@frisurf.no
Miljøkomitè: Ragnar Torgersen Solbakken alle' 9 A 1086 Oslo 22 10 46 71 90 05 58 80 ragnarto@online.no
Arr. Komitè: Bjørn Andersen Kleiva 11 B 1088 Oslo 22 21 17 96 22 17 37 46 bjorn@es-trykk.no
Distr.komitè: Randi B. Klarholm Linjevn. 66 1087 Oslo 22 21 83 43 randi.klarholm@posten.no
Red.komitè: Eilif Holen Fredheimvn. 6 1087 Oslo 22 21 15 35 eilie@online.no
Valgkomitè: Ketil Johansen Linjeven 56C 0980 Oslo 22 21 07 03 g-trygg@online.no
Frivillighetssentralen Odd Gram Kleiva 2 A 1088 Oslo 22 21 15 41
Velhuset: Odd Gram Linjebakken 4 1087 Oslo 22 10 90 51 hoyb.vel@online.no

Velforeningens styre og komiteledere:

NB! Velhuset i Linjebakken kan leies til fest eller møte. Plass oppad til max 40 personer. 

Annonser
Ønsker du være med å

støtte Velforeningen? Kjøp
en annonse

Våre priser er rimelige.
Vi har en distribusjon til
5000 husstander på
Høybråten

Våre priser er:
1/8 side s/h      kr    350.-
1/4 side s/h             kr    800.-
1/2 side s/h      kr 1 400.-
1/1 side s/h      kr 2 100.-
1/2 side farver kr 1 800.-
1/1 side farver kr 2 900.-
Siste side
1/2 side farver kr 2 100.-
1/1 side farver kr 3 200.-

BLI MEDLEM AV
VELFORENINGEN

Velforeningen ivaretar dine
interesser som beboer på
Høybråten.
Medlemskontingenten er 
kr 200.- pr. år
Meld deg inn i Høybråten
Velforening nå!

Ta kontakt:  22109051  
eller epost: hoyb.vel@online.no

Høybråten Velforening.
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HØYBRÅTEN

HERREFRISØR
Inneh. Tom Pettersen
Høybråtenveien 79

Tlf: 22211557

LEGENE RUSTEN, SKAARAAS,

VELKOMMEN TIL

PÅ HØYBRÅTEN

Høybråtenveien 79, 1088 Oslo
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Før noe mer skrives:  Øyvind
Holen er ikke i familie med
undertegnede eller med
redaktøren av denne avis, så
enhver kobling avvises
h e r v e d .
Øyvind Holen vokste opp i
drabantbyen Lindeberg men
flyttet derfra.  Hans reise
gjennom dalen foregår med
T-bane linje 5 fra Økern til

Stovner og med linje 2 fra Ellingsrudåsen til Tveita.  To ganger krysser
han dalen på tvers,  - til fots.  Hvordan skal man ellers komme fra
Stovner til Ellingsrudåsen eller fra Bryn til Grorud hvis man da ikke
reiser via Oslo S?  Det er kronglete nok med bil.  Selv som gående
hadde han problemer med å finne frem.  Fra Stovner måtte han
forsere Østre Aker Vei og jernbanen før han havnet på jazzklubben på
Vardeheim, dernest E 6 før han nådde Ellingsrudåsen for å fortsette T
banereisen vestover til Tveita. Som siste fottur velger han
utgangspunkt Bryn, langs Alnaelva til Grorud.Kanskje  for å oppleve
det opprinnelige, landlige.  Men den første delen går mer utenom enn
langs Alnaelva, via trafikkerte veier, godssentralen og
industrianleggene ved Alna.  Et positivt innslag var Alfaset med sin
flotte beliggenhet med utsikt mot byen og sin vakre kirkegård.  Endelig
finner han igjen elva, noe stinkende fremdeles, helt til han fra Grorud
Stasjon og videre nordover føler freden senke seg med ren elv og
fuglekvitter. Jeg støtter ham fullt ut.  Jeg har selv gått samme turen.

Siden reisen er foretatt pr. T-bane er dette i vesentlig grad en historie

om drabantbyene, hva som  var
der før den store utbyggingen, om
livet i høyblokkene på Ammerud,
Romsås Ellingsrudåsen og Tveita
m.m, på 50-60-tallet og frem til i
dag, på godt og ondt.  Om kjente

personer innen idrett, musikk og forfatterskap- og selvfølgelig Trygve
Lie. Noen er døde, de fleste andre kjente personer er flyttet.  Dalen er
et stoppested på klassereisen.  Det finnes ingen ting der.  Du må bort
for å komme videre.  Ifølge Øyvind Holen.

Boken handler også om gjenger, tagging og kriminalitet.  Og den
harde medfart Dalen har fått av politikerne, med nedlegging av
fritidsklubber, biblioteker, kinoer og andre aktiviteter,
manglende transportmuligheter på tvers og overindustrialisering i
dalbunnen, gjennomgangstrafikk , støy og søppel.

For meg personlig, som ekte Groruddøl (fremdeles), ble boken en
nostalgisk reise tilbake i tid, før blokkene og T-banen, da jeg vokste
opp på gamle Grorud, i bakken mellom Kirken og Grorud
jernbanestasjon.  Da jeg og vennene mine rappa turnips i åkeren på
Linderud Gård, og da vi plukket poteter på Ammerud Gård i høstferien
og fikk servert lapskaus med store fettklumper i. Da jeg skulle ut og
mor eller far spurte hvor jeg skulle og svaret var enten nedover eller
oppover.  Begge deler var like farlig.  For nedover bodde Frank, og
oppover lå Kakelakk Bar.  Begge deler var like farlig.  Etter flere år
flyttet jeg en jernbanestasjon lenger øst, til Haugenstua nærmere
bestemt til en av høyblokkene på Nedre Haugen. Det var mitt korteste
opphold i Dalen.  Jeg savnet å  "trø i graset". Nå bor jeg glad og
fornøyd på Høybråten, "...Høybråten, kjæreste sted på jord" som det
står i sangen vår.  Her kan jeg igjen "trø i graset".  Kanskje ville Øyvind
Holens bok vært annerledes hvis han hadde tatt toget istedenfor T-
banen?  Neste prosjekt, Holen?

Uansett, boken er viktig. Les den. Håpet er at den også vil skape
debatt og ikke minst handling fra våre politikere.

Greta. B. Holen

Ny bok om Groruddalen:

GRORUDDALEN
En reiseskildring av
Øyvind Holen
Cappelen



Den 1. juni 2005 reiste 49
forventningsfulle sanitetskvinner på
sin årlige sommertur. 

Telemarkskanalen
Ved Ulefoss gikk vi ombord i MS "Henrik
Ibsen" for tur på Telemarkskanalen.
Telemarkskanalen stod ferdig i 1892 og
ble den gang betegnet som den mest
spektakulære vannveien i Europa.
Byggingen av kanalanleggene tok 5 år
med 500 mann i arbeide natt og dag.
Med 18 slusetrinn fordelt på 8
sluseanlegg løftes båtene 72 meter over
havet. Systemet er enkelt og det sluses
med håndkraft i dag som for over 100 år
siden.

Ulefoss Hovedgaard.
Etter en eventyrlig reise gikk vi av i
Lunde hvor bussen stod og ventet.
Ferden videre gikk til Ulefoss
Hovedgaard. Her ble vi møtt av 2 guider
for omvisning. Ulefoss Hovedgaard ble
bygget i 1807 som sommerhus for
statsråd Niels Aall. Statsråd Niels Aall
var første norske handelsminister på
Eidsvoll i 1814. Fra 1830 har Hoved-
gaarden vært familien Aalls hjem.
Bygningen og anlegget regnes for å
være Napoleonstidens arkitektoniske
hovedverk i Norge. Flere av de
autentiske interiørene er bevart. I salen
kunne vi se veggmaleriene av den
svenske grev Morner, som ble malt da
han var krigsfange på Ulefoss Hoved-
gaard fra 1808 til 1809.

Norsjø Hotell.
Etter en times omvisning var det igjen tid

for ombordstigning i bussen. Litt kort tid
for omvisning av et så interessant sted.

Nå gikk turen til Norsjø Hotell. Hotellet
ligger nydelig til ved innsjøen Norsjø. Her
nøt vi en praktfull utsikt fra terrassen før
vi inntok dagens middag. Du verden hvor
sultne vi var - og skuffet ble vi ikke.
Skinkestek med poteter og grønnsaker,
lunken eplekake med krem og kaffe - det
smakte fortreffelig.

Alle ting har en ende, nå var tiden
kommet til å vende nesen hjemover
igjen. Slitne men fornøyde ankom vi
Høybråten kl. 20.00. Vi var alle enige om
at det var en meget vellykket tur. For
noen av oss, undertegnede medregnet,

var turen så spennende at tankene var
helt andre steder, kanskje på
Telemarkskanalen?, slik at ymse ting ble
glemt igjen på bussen. Det ble en del
telefoner før alt var i boks.

Takk for en opplevelsesrik tur.

Randi Aanerud
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Sanitetskvinner 
på  sommertur. 

"Henrik Ibsen "manuvrerer seg gjennom

Det er vakkert i Telemark.

Befaring på Høybråten
skole
Undervisningsbygg og representanter
fra Bydel Stovner har foretatt en
befaring angående ombyggingen av
skolefritidsordningen på Høybråten.
Undervisningsbygg gir etter befaringen
tillatelse til å foreta den ombyggingen
som var planlagt. Det kommunale
foretaket presiserer imidlertid at det
praktiske og økonomiske ansvaret ligger
på bydelen.

Tungtransport i Starveien
Beboere på Høybråten opplever støy og
høy hastighet i 40-sonen i Starveien.
Miljø, plan og samferdselskomitéen i
Bydel Stovner mottar klager på blant
annet tungtransport som passerer
boligområdet. Beboere tror gjennom-
kjøringen skyldes feilkjøring på grunn av
dårlig oppmerking for dem som skal til
Karihaugen eller Strømmen.



Finn ut hvordan det er på
Stovner Eldresenter, det er jo vårt
eldresenter også nå når Høybråten er
blitt en del av Stovner bydel!, sa
Velavisas redaktør  til meg.

Så et fredag formiddag fant jeg veien  til
eldresenteret i 2. etasje rett over
apoteket på Stovner Senter.  Det var  det
fullt med folk, de fleste satt i kafeteriaen,
noen med store stykker hjemmebakt
bløtekake på tallerkene sine. Senere fikk
jeg vite at det er bløtekake  å kjøpe hver
fredag. Bak disken sto blide damer og
solgte mat. Middag koster 50 kroner. 

- All mat blir laget fra gode råvarer. Vi
bruker ingen halvfabrikater her, sier
aktivitetsleder Hilde Andersen som viser
meg rundt. Hun har arbeidet på senteret i
ti år og er synlig stolt av stedet og miljøet. 
Rundt et bord sitter noen mannfolk dypt
konsentrert rundt sine sjakkbrett. Jeg
spurte om bare menn spilte sjakk.  Sjefen
for sjakkgjengen Kristian Kristiansen så
strengt på meg og svarte: "Vi har
allerede en dame som er med, bare du
kan litt sjakk er du velkommen.  

Hvert navn gir penger i kassen
Ved et annet bord klipper en gjeng
frimerker til Tubfrim. Andre igjen koser
seg med maten, snakker og ler. Rett fram
under et vakkert tekstet skilt resepsjonen
sitter to glade personer. Hos dem kan
man melde seg som bruker av senteret
om man er over 60 år. Er du over 60 og
ikke har meldt, deg stikk innom og gjør
det. Hvert navn betyr mer penger i
kassen fra Oslo by og har du ikke behov
for senteret i dag, kan det være godt å ha
om noen år. Det er også mulig å bli
andelseier. Det koster 100 kroner. 
Hilde Andersen forteller at uten innsatsen
fra de frivillige, ville ikke senteret klare
seg. De står bak disken i kafeteriaen,
kjører minibussen som henter og bringer
eldre hver dag, vasker, lager produkter i
arbeidsstuen og snekkerboden.
- Ofte er det den frivilliges kunnskaper og
kompetanse som bestemmer innsatsen
og aktivitetene, forklarer Hilde og
fortsetter, er det noen av Velavisas
lesere som har gode ideer eller bare har
lyst til å gjøre en innsats, ta kontakt med
meg.

Håret får sitt
Neste stopp på rundturen er hos

frisørene. De er selvstendige
næringsdrivende, men  får leie rimelige
lokaler på senteret og kan derfor tilby det
meste som har med hår å gjøre til en
rimelig penge. Både menn og kvinner er
velkomne. I et annet rom er det fotterapi,
og i kjøkkenet finner vi  husholdsstyrer

Le-le Tho som legger den siste hånd på
noen lekre lunsjretter. 

Stovner Eldresenter ledes av en
ansatt sosionom,  Laila Bakkum. Ved
siden av henne er det fire ansatte til,

kjøkkensjefen Per Lid Hansen, husholds-
styrer Le-le Tho,  aktivitetsleder Hilde
Andersen  og sekretær Anne Grønnevik.

- Vi har også seks faste plasser
som fungerer som arbeidsmarkedstiltak,
der arbeidsledige kan prøve seg på å
komme seg i jobb igjen. Det kan for
eksempel være husmødre som ikke har
vært i lønnet arbeid på lang tid, forklarer
Hilde. 

Snekkerverksted
I arbeids-

stuen møter vi
Wenche Guldahl.
Hun kommer fra
Høybråten og viser
meg noen av
arbeidsstuens
produkter, blant
annet noen søte
små barnekjoler.
Produktene som
lages her, blir dels
loddet ut i det
månedlige lotteriet,
og dels solgt på den
årlige julebasaren.
Også produktene
fra snekkerverk-
stedet blir solgt.
Dette gir gode
inntekter til sen-
teret. 

- Er det flere som har lyst til å
lage saker, er det fint sier Trygve Kolstad
mens han sliper på et trestykke. 

-Hvem bestemmer hvilke
aktiviteter senteret skal ha?

Mye godt på Stovner  Eldresenter
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Frisør Torill Johnsen steller håret til
Anna Hansen. Damene kan komme hver
dag i uken (bestill time i god tid), mens

dagene for mannfolka er onsdag og
fredag.

Husholdsstyrer Le-le Tho er spesialist på kaker. Eldresenteret
har også catering der hvem som helst kan bestille mat og

kaker. Det går også å leie lokalene til forskjellige
arrangementer som fest, konfirmasjon eller gravferder.

Hilde Andersen er aktivitetsleder på
Stovner Eldresenter, og ønsker alle over
60 velkommen, om ikke annet så for å
prøve kafeteriaens gode mat og kaker.

Her er noen av sjakkgjengen med sjefen
selv Kristian Kristiansen nærmest på

venstre side av bordet. Brevid ham sitter
Harald Rødvik. 
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- Det gjør brukerne selv, og vi
prøver å følge opp. Ikke alt går like bra.
Vi prøvde oss på spanskkurs, men
læreren fra Friundervisningen gjorde at
påmeldningsavgiften ble for høy for de
fleste. Men bridgen har mange deltakere,
allsangen og dansen er populære og det
er mange som vil være med på våre
turer, svarer Hilde.

- Det er jo ikke like lett for alle å
komme seg fra Høybråten til Stovner
Senter.

- Den som ikke kjører selv og
som ikke klarer å ta buss nr 66, kan ringe
til oss, helst dagen før eller samme dag
klokken 8 og bestille henting/bringing.
Det koster 20 kroner.

5000 er over  60
-Hvordan er forholdet mellom

Stovner Eldresenter og Høybråtens eget
eldresenter på Folkvang?

- Senteret på Høybråten er et
underbruk av oss, men er samtidig skilt
ut av bydelen som en egen økonomisk
enhet.
Hilde Andersen forteller at det er 5000
personer over 60 år i bydelen og som

derfor har rett til å bruke Stovner
Eldresenter. Rundt 2200 har meldt seg
som brukere (dette er gratis).

Vil du vite mer, les "Stela"
Stovner Eldresenter's avis. Har du ikke
fått den i postkassen, kan du få den på
senteret.  Stovner Eldresenter har også
egen side på internett www.stovner-
senteer.no eller du kan ringe på telefon
22 79 01 00.

Barbro Sveen

Føttene på bildet tilhører Alf Myrholm og
det er fotterapeut Mona Kristiansen som

gir dem god behandling.

Trygve Kolstad har et godt grep om
slipemaskinen i snekkerverkstedet. 

Wenche Guldahl trives i arbeidsstuen. 

l8. mai var første fellesbefaring på området.  Undertegnede var
tilstede på møtet som representant for Høybråten Velforening.  Det
ble gitt en kort orientering om prosjektet og aktuelle
problemstillinger.  Det hadde kommet frem tidligere at
Jernbaneverket så det som gunstigst å kjøre gjennom Høybråten-
området med all trafikk i hele anleggsperioden.  Under
orienteringsmøtet, som ble holdt i Linjen barnehage, gjorde jeg med
det samme oppmerksom på at det var særdeles ugunstig å bruke de
smale veien på Høybråten for tungtransport og all annen trafikk helt
ut til E6.  Det ble fremholdt at Høybråten Skole også skulle ombygges
i samme periode.  Veiene i det aktuelle området er uten fortau, smale
og uoversiktlige. Jeg mente det måtte finnes andre løsninger, for
eksempel nedenfor garasjeanlegget til Nedre Haugen borettslag og ut
i Maria Dehlis vei.

Etter orienteringsmøtet, begynte befaringen i Linjen barnehage.
Riggplassen blir på den nord-østre delen av barnehageområdet, både
innenfor og utenfor nåværende gjerde.  Det vil derfor bli satt opp et
midlertidig gjerde mot barnehagen.  Riggplassen på den andre siden
av jernbanestasjonen blir rundt den gamle vokterboligen.  Her blir det
etablert anleggskontor, spisebrakker etc.  Befaringen gikk videre
gjennom området mellom jernbanelinjen og garasjeanlegget til Nedre
Haugen borettslag, rundt borettslaget, gjennom parken (gang- og
sykkelvei) og tilbake til Linjen barnehage.  Det ble mange stopp og
diskusjoner underveis. Anleggsadkomst skal vurderes bak
garasjeanlegget, alternativt gjennom parken.  Dersom en av disse

løsningene er gjennomførbar uten for store kostnader, og for øvrig
kan aksepteres av bestemmende etater, velges dette fremfor å følge
boligveier på Høybråten.  Hvis veien legges bak garasjeanlegget, vil
trærne på området bli bevart mest mulig.  Velges et av disse
alternativene, vil anleggsveien bli sikret med bom og nøkkel, slik at
annen trafikk ikke kan benytte den.  Anleggsperioden skal være fra
september 2005 til september 2006.

Jeg ville vite status pr. 15. september og tok kontakt med Knut
Brattvang i Jernbaneverket.  Jeg var spent på hvilken veitrasè som var
bestemt.  Han kunne imidlertid meddele at de enda ikke hadde
påbegynt prosjektet.  Flere firmaer hadde fått tilsendt
anbudsdokumenter, men kun ett firma hadde kommet med tilbud.  Det
var høy pris på tilbudet, sterkt i overkant av det som er budsjettert.
Jernbaneverket er i dialog med firmaet, og det blir muligens en
avklaring i uke 41.  For øvrig kunne Knut Brattvang meddele at
anleggsveien muligens blir lagt bak garasjeanlegget fordi dette da blir
en fremtidig turvei.

Prosjektet blir uansett ikke påbegynt i september dette året!

Anne-Lise Haanæs

Ombygging av Haugenstua Stasjon 



Forslaget til reguleringsplan og
konsekvensutredningen. ble lagt fram 9.
september.  Flertallet i planutvalget i
Lørenskog avviste forslaget til
reguleringsplan 19. september.
Begrunnelsen var at planen var i strid
med vedtatte retningslinjer i den

gjeldende langsiktige kommuneplanen.
Flertallet i kommunestyret i Lørenskog
overprøvde dette, og forslaget til
reguleringsplan ble deretter lagt ut på
høring med høringsfrist 11. november.
Folkemøte ble avholdt 29. september
på Kjenn skole med stort fremmøte.
Antall underskrifter på Høybråtensiden
er minst 1.300 (inkl.117 via e-post) og
på Lørenskogsiden er det  ca. 4.500 pr.
1. oktober.

Vedtaket om reguleringsplanen skal
fattes i Lørenskog kommunestyre i
januar 2006.  Noen av de politiske
partiene i Lørenskog har sagt klart fra at
de er imot utbygging. Arbeiderpartiet er
så langt positivt til utbygging. Høyres

standpunkt blir trolig avgjørende. 

U t b y g g i n g :
Den første delen gjelder selve

reguleringen av Robsrudområdet, hvor
Posten Norge AS skal anlegge den nye
Østlandsterminalen.  Den andre delen
gjelder forslag til oppgradering av riksvei
163 Lørenskogveien fra Visperud til
Marcus Thranes vei.  Posten skal innen
2007  ha færre og større sorterings-
terminaler på landsbasis, og
terminalanlegget for Østlandet blir
kjernen i denne strukturendringen.
Utbyggingstrinn nr. to inkluderer pakke-
produksjon, mens trinn tre dekker
t u n g g o d s .

I første byggetrinn blir det ca. 1.500
ansatte og totalt vil det kunne bli inntil
3.600 ansatte.  Ca. 2.600 vil være
tilstede innenfor en normal arbeidsdag.  

Problem for Høybråten:
Hovedproblemet for Høybråtens

beboere blir trafikksituasjonen fare for
gjennomkjøring på boligveiene våre,
støy og luftforurensning.  I tillegg til
Postens utbygging skal det over tid
bygges ca. 1.200 boliger og inntil 50.000

m2 næringsareal på Skårerødegården
på Lørenskogsiden og ca. 40.000 m2
næringsareal (inntil 1.500 arbeids-
plasser) på Steinbånn (Starveien 35) på
Oslosiden. Alt skal over tid inn i samme
t r a fikksystemet for videre fordeling til
E6, riksvei 159 til Lillestrøm, Østre Aker
vei og Karihaugveien. Med Posten på
Robsrud blir det trolig 4-felts vei i
Lørenskogveien mellom Starveien og
Høybråtenveien. Det kan likevel bli
avviklingsproblemer og behov for nytt
Tangerudkryss på E6, blant annet for å
løse problemene fra jernbane-
undergangen ved Lørenskog stasjon og
østover. Resultatene av utbyggingene
blir uansett at Høybråten ytterligere
omringes av trafikk.  

Alternativ Stubberud:
Oslos politikere ønsker Postens

brevsenter plassert på Stubberudfeltet
på Alnabru.  Det gir blant annet minst
kjøring opp og ned Groruddalen. Posten
sier nå at Stubberudfeltet er uaktuelt
fordi tomten er en gammel søppelfylling
og blir for dyrt. For noen år siden var
dette et bra alternativ, ifølge uttalelser
fra Posten selv. 

Miljøkomiteen i
Høybråten vel-
foreningen vil sende
inn en hørings-
uttalelse innen 11.
november. som blir
lagt ut på 

Ragnar Torgersen

M i l j ø k o m i t e e n
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Robsrud-utbyggingen.  

Reguleringssaken (omtalt som små-
husplanen) ble lagt frem av Byrådet
23.6.2005, og skal behandles av
Bystyret høsten 2005. 
Småhusplanen gir rammer for utvikling
av småhusområdene i Oslo. Planen
omfatter ca 28.000 hustomter i Oslos
ytre by innbefattet småhusområdene
for Høybråten og deler av Stovner 
Hva vil småhusplanen ha å si for
utviklingen på Høybråten?
Småhusområdene er regulert til bolig,
og småhusplanen legger til rette for
videre utvikling av boligstrøkene.
Hovedhensikten med planen er å
bevare småhusområdenes karakter
ved at nye boliger tilpasses
eksisterende bebyggelse gjennom
plassering, tomteutnyttelse, høyde og

materialbruk m.m.
Dette vil si at flere byggeprosjekter
som har blitt gjennomført på
Høybråten de siste 5 årene ikke ville
blitt godkjent i dag. Noen planlagte
områder har også blitt redusert med
utgangspunkt i at småhusplanen skal
legges til grunn. Dette gjelder særlig
høyde og utforming der disse skiller
seg vesentlig fra omkringliggende
boliger. Bygg med mer enn to etasjer
vil etter dette normalt ikke kunne bli
akseptert på Høybråten. Planen setter
også grenser for utnyttelsesgraden av
tomten (maks 24% bebygd areal, inkl
parkeringsplass). Gesimshøyden skal
være maks 6,5 meter, og mønehøyden
maks 9 meter målt ut fra midlere
terrenghøyde etter planering. Videre er

det ikke lov til å heve terrenget. Minste
tomtestørrelse skal normalt være 600
m2. Når det gjelder parkering så
legges Oslo kommunes normer til
grunn. Etter Miljøkomiteens syn er
denne for liten, med det resultat at
parkering i veiene på Høybråten vil bli
et økende problem.
Samlet sett mener vi planen er et gode
for å bevare den boligmessige egenart
som vi har på Høybråten, og som vi
som bor her setter pris på. 
Reguleringsplanen kan i sin helhet
leses http://www.byradsavdeling-for-
byutvikling.oslo.kommune.no/smahusp
lanen/

.Morten Nicholls 
Miljøkomiteen

Småhusplanen for Oslos ytre by
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Fra 2. oktober skal flere av bussene i
Groruddalen erstattes av nye
miljøvennlige busser. Bussene er blant
de første i Europa som følger nye
miljøstandarder. Rute 66A mellom
Furuset og Stovner er en av rutene som
får slike busser.

Fra samme dato blir det også
opprettet en ny bussrute gjennom dalen.
Den skal gå fra Stovner, langs Østre
Aker vei til Økern, og videre til Hasle,
Tøyen og Galgeberg. Bor man i
nærheten av Østre Aker vei, vil denne
for eksempel gjøre reiseveien til Økern
atskillig enklere.

Asfaltering
Siden forrige Vel-Nytt kom ut, har det

skjedd store forbedringer på flere veier i
vårt område.

Men fortsatt er det noen veier med
nokså sørgelig standard. Blant annet
gjelder dette Bikuben. Miljøkomiteen har
vært i kontakt med Samferdselsetaten,
som forteller at de er klar over
forholdene, og at Bikuben står på lista
over veier som bør prioriteres. De er
også klar over at det burde vært gjort et
større grunnarbeid her, og de vurderer å
gjøre noe med dette før de asfalterer.

Berit Fløgstad, Miljøkomiteen

Dette dreier seg om en
dames alder, noe en ikke alltid
snakker like høyt om, men
denne damen tar seg ikke nær
av det, for hun er Høybråten
Dameturnforening. 

I alle disse årene (unntatt krigstiden)
har foreningen hatt aktive medlemmer
som har deltatt på stevner og trent for å
holde seg i form. I år er vi ca. 70 voksne
damer og 120 barn og unge som er
aktive. I tillegg har vi noen passive

medlemmer som av en eller annen
grunn ikke trener med oss. Mesteparten
av treningen foregår på Høybråten
skole, og dette er nå en stor utfordring
fordi gymsalen på Høybråten blir
utilgjengelig i en lengre periode på
grunn av skolens rehabilitering.
Heldigvis har vi i de siste par årene hatt
et meget godt samarbeid med

Dameturn i Høybråten og
Stovner, og det ser ut som
dette blir redningen for oss
slik at vi kan opprettholde
alle treningstilbudene. I
tillegg har vi noen meget
entusiastiske trenere for
barn og unge med Linda
Ødegård Tenold i spissen
som gjør sitt beste for at
treningen skal gå sin gang.
Vi ser så fram til å få en ny,
fin gymsal om ikke altfor
lang tid.

Å.S. 

82 år og like sprek.

Disse er damene i festkomitéen for 80 årsjubiléet i
2003, May Tangen, Karin Adolfsen, Sissel Andersen

og Runi Skoglund.

Ivar Olsen

"Ny" lysløype fra Skillebekk til
Tangerud.

Friluftsetaten (Skogvesenet) har begynt
på en omfattende  oppgradering av
lysløypa forbi Liastua. En mengde trær er
fjernet på  begge sider av lysløypa langs
hele strekningen. Det har blitt til en stor
stabel med  bjerkeved som vi har fått dra
nytte av til ved. Det er eventyrlig store
hauger  med  kvist og grener  som er
samlet opp og skal bli til biobrensel. Så
skal lysløypa påføres grus og  jevnes slik
at den  blir tilgjengelig for rullestoler i den
nåværende strekningen. Senere skal
lysløypa forlenges forbi Tangerud
boligfelt og bort til "Gryta".  

Ellers kan det vel  fastslås at sommeren
er over for denne gang. Vi er godt i gang
med høstsalget i Liastua. Det er
Langrennsgruppa som nå står for salget
fram til jul. Etter jul skal  Seniorgutta selv
forestå salget, med hjelp fra Turn  Damer.
Sist vinter var ikke den beste  vinter vi har
hatt, mangel på snø og ikke kuldegrader
nok til å lage kunstsnø, gjorde at salget
sviktet ganske formidabelt. Det gjorde at

våre budsjetter for 2005 sprakk ganske
ettertrykkelig. Så  vi håper på en bedre
kommende vinter sånn sett. (Dessverre
rår vi jo ikke over væregudene ennå, og
godt er kanskje det.)

Gjennom tildeling av Spillemidler
(Tippemidler)  har vi fått et beløp til
opprusting av Liastua, inne og ute.
Gjennom mange års bruk var det nå på
tide å fornye en del av inventar og faste
installasjoner. Det elektriske anlegget var
fra 1950-årene og trengtes fornying.
Peisen var likeledes fra samme
tidsperiode og slukte varme istedenfor å
tilføre varme. Begge disse oppgaver er
utført .Alarmanlegget var begynt  å fuske.
Dette er nå i ferd med å bli fornyet. Vi har
fått nytt lysarmatur i den gamle
hyttedelen. Nye  hyttegardiner er kjøpt, er
til sying og kommer på plass i høst. Ellers
er uteområdet gjenstand for påkjøring av
masse og planering, nye utegriller er
planlagt og kommer på plass i høst. 

Som en skjønner er det mye som skjer og
mye som skal skje. I tillegg til det som er
nevnt, er det  alltid ting som  må
repareres. Det skal males og beises og

ikke minst vasking og boning av gulv. Det
er derfor godt at medlemstallet er stadig
økende. Nå er medlemstallet over 80
personer. Selv om det etter hvert har blitt
noen av oss som jo har kommet godt opp
i årene og får lov å slippe dugnadene, er
det nå såpass mange å ta av at dette
løser seg likevel. Det er stor oppslutning
om de halvårlige dugnadene. 

Høsten er tiden for de fleste av våre mest
populære medlemsmøter. I september
hadde vi besøk av Einar Saghaug  som
kåserte om Østmarka, og ikke minst de
kontroversielle episodene vedrørende
Romeriksporten (tunnellen til Gardemo-
banen.) 

Til Oktobermøtet 7 okt.har vi vært så
heldige å ha fått Leif A. Lier til å kåsere
om kriminaliteten i Oslo og Groruddalen.
Novembermøtet 25 nov er det møtet som
trekker de fleste. Da er det nemlig tid for
"Rakefisk". Så er det julemøtet. 
2. desember er datoen for vårt tradis-
jonelle julemøte med damer. Dette møtet
er det også mange som ser fram til med
glede

i.o.. 

NYTT  FRA  SENIORGUTTA . . . .

Miljøbusser i
Groruddalen

Høybråten Dameturnforening. sprekere enn noensinne
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Normisjon Høybråten, tidligere
Høybråten Indremisjon, feiret 90 års
jubileum og det gamle bedehuset 80 års
jubileum med fullt hus og stor jubel
søndag 10 april 2005. Feiringen ble
markert i kirken under gudstjenesten kl.
1100 og fortsatte med fest i Normisjons
hus

Nytt tak
Huset hadde i 2004 fått nytt utvendig tak
og helt nye moderne toaletter. Og rett før
jubileet la installasjonsavdelingen ved
Holmsens Magasin A/S om alt innvendig
lys i hele huset, samtidig med at
storsalen ble pusset opp på dugnad.
Huset var derfor godt forberedt på å møte
jubileumsfeiringen.
Gunnar Prestegård var dagens taler både
i kirken og i Normisjons hus. Bydels-
direktør Maria Brattebakke, fung. prost
Anders Moen Kvalsnes, tidl. sokneprest
Hallvard Beck, fung. sokneprest Johs.
Ulstein, Terje Holmedal, sjef for
Normisjon Region Øst, og mange, mange
andre var til stede for å feire og gratulere
jubilanten. Koret Laudamus sang både
på gudstjenesten og på festen om
kvelden. Thor Alf Gilbrant, på piano,
innledet festen med å spille toner fra
Bedehusland. En nyetablert trio ved
Trond Leberg på saksofon, Thor Alf
Gilbrant på piano og Sissel Gilbrant som
vokalist imponerte tilhørerne. Christine
Gryvill og Jørgen Leberg fra barnehagen
på huset, overrakte, med hjelp av
barnehagestyrer, Heidi Grønvold, et bilde
fra Noas ark.
Jubilanten satte meget stor pris på alle

blomster, gaver og
hilsninger som strømmet inn fra
foreninger ,  forretninger i lokalsam-
funnet, fra bydelen, menigheten, grupper
og lag og kor som holder til på huset, fra
Normisjonsforeninger i nabodistriktene
fra sympatisører og etterkommere av de
som startet foreningen m.fl.
Grunnleggerne av foreningen var Severin
B. Cederkvist, Gustav Victor Nyquist og
Ole Gulbrandsen.
Mange tidligere medlemmer kom
langveisfra for å være med på festen. En
gammel kjenning, Otto Halvorsen, som
vokste opp på bedehuset og som senere

bygde hus og hadde frisørsalong i Varde-
heimveien, hadde reist helt fra
Kristiansand for å være med på festen.
Torunn Helland leste et komprimert
tilbakeblikk på foreningens virke i
gjennom 90 år og Rolf Breen viste
lysbilder fra tilbygget på huset som ble
oppført i 1967-68. - Alt dette i tillegg til
bløtkake og kaffe gjorde sitt til at det ble
en minnerik fest.

Odd Kristiansen

Normisjon på Høybråten har
feiret sin 90 års dag

Otto Halvorsen
kom helt fra
Kristiansand

Christine Gryvill og Jørgen Leberg  synger burdagssangen for 
90 åringen. Heidi Grønvold hjelper til.

Normisjon Høybråten, tidligere Høybråten Indremisjon eller bedehuset som vi
kaller det er en av Høybråtens eldste foreninger.

Christine Gryvill og
Jørgen Leberg

overrekker bilde fra
Noas aek
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ANNONSE
PARAFIN



ANNONSE
KROGSVEEN


