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Skolen vår fyller 90 år i år

Les om hvordan jubiléet skal feires på side 6,
og historien om Høybråten skole som starter på side 7.
Vel-Nytts redaktør, Eilif Holen, måtte gi opp kampen mot kreften, og døde 11. april,
75 år gammel. Les minneord om Eilif på side 3.
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Eilif Holen
til minne
Så kom beskjeden vi alle fryktet:
Vår redaktør Eilif er gått bort.
Han rakk nesten å bli ferdig med denne siste
utgaven av Vel-Nytt.
Han insisterte på å gjøre den ferdig i tide til utgivelse i mai måned.
Kjøreplanen skulle følges. Han var ansvarlig redaktør helt til det siste.
Eilif tok over som redaktør av Vel-Nytt med første utgivelse i oktober 2003. Da
var bladet i sort/hvitt og bestod av 16 sider. Før han ble redaktør, bidro han med
stoff til bladet. Hans første artikkel var i november 2001 og handlet selvfølgelig
om Jazz på Vardeheim, en klubb han var med å stifte.
Hans arbeid med bladet bidro hele tiden til å formidle nyheter og artikler fra
Høybråten.
Første eksemplar av Vel-Nytt i farger kom i oktober 2007. Bladet fikk en
etterlengtet fornyelse, redaktøren var meget fornøyd og sidetallet bare økte.
Dette eksemplaret er på 36 sider, en betydelig økning fra 2003.
Hentet fra redaktørens spalte i 2003 skriver Eilif: ”Det er umulig å bygge et
samfunn uten å ha en følelse av tilhørlighet”. Eilif hadde tilhørlighet til stedet
Høybråten. Han bidro sterkt til å formidle historiske begivenheter, fortelle om
historiske personer og gå historiske vandringer rundt på Høybråten. Han samlet
folk, og det var hans klare visjon å formidle kultur ut til folket. Som han selv
sa det: «Høybråten, beste sted på jord, og som pensjonist er det bare å spille
jazzmusikk og Vel-Nytt som regjerer». Vi tilføyer også 17.-maikorpset hvor han
var med og Høybråten-prisen han mottok tidligere i år.
Velforeningen takker for alle årene vi har hatt sammen og for det bidraget han
har tilført foreningen gjennom sitt arbeid med Vel-Nytt.
Våre tanker går til Greta og familien.
Villy Kolstad
Leder

Redaktørens hjørne

Eilif døde 11. april. Siste gang jeg snakket med ham var 5. april. Da ringte han for å
be meg om å skrive redaktørens hjørne for ham. Han ville så gjerne gjort det selv, men
kreftene strakk ikke til, og stemmen var knapt hørbar. Han ba meg å hilse leserne og si
at det har vært gøy å jobbe med Vel-Nytt, og at han takker for all støtte og oppmuntring
han har fått av befolkningen på Høybråten under sitt arbeide med bladet.
Han ønsket videre å takke for all omtanke og hjelpsomhet han har opplevd under sin
sykdom. Det har rørt ham dypt.
«Jeg skal ha ut ett nummer til før jeg gir meg», sa Eilif da han hadde fått kreftdiagnosen.
Han kalte redaksjonskomitéen hjem til seg, da han ikke hadde krefter til å komme seg
til Vel-huset. Der gikk vi sammen igjennom det vi hadde av stoff, og Eilif, engasjert
som alltid, fortalte oss hvordan han ville prioritere. Eilif og jeg har de siste par årene
samarbeidet om den tekniske produksjonen av bladet. Han var i gang med nok en
historisk artikkel om Høybråten, og ba meg sette av to sider til den. Han fikk ikke
fullført den.
Denne gangen maktet ikke Eilif å bli med helt til mål. «Jeg er redaktør, men gir deg
utvidede fullmakter», sa han siste gang vi møttes, og smilte! Artikkelen om Eilif og
hedersprisen har jeg valgt å la bli stående slik Eilif godkjente den. Han likte den sånn
den var den gangen han leste den, og derfor blir den sånn.
Eilif og jeg hadde «funnet tonen», og hadde et utmerket samarbeide om Vel-Nytt.
Synd at tiden vi skulle få kjenne hverandre ble så altfor kort!
			
			
For Eilif Holen – Dag Oskar Jensen
Vel-Nytt
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Eilif fikk hedersprisen
der og da, etter at foredraget var fremført,
at han skulle meddeles at han hadde fått
prisen.

Vel-Nytts redaktør, Eilif Holen, og hele Høybråtens Eilif,
mottok i midten av desember
Høybråtens hederspris 2011.
Overrekkelsen fant sted
hjemme hos Eilif og Greta i
Fredheimveien, men skulle
egentlig ha funnet sted på et
arrangement i Lions Høybråtens regi på Vardeheim noen
dager tidligere. Eilif var invitert til Lions-møtet for å holde foredrag om Høybråtens
historie, men ble forhindret
av sykdom.

Omflakkende tilværelse
Eilif er ekte Høybråten-gutt, født i 1936,
og oppvokst på Høybråten, på toppen
av «Nilsern», hvor han fortsatt bor. Men i
ungdommen ville Eilif ut i verden, og dro
til USA i 1960 hvor han utdannet seg til
sivilingeniør ved University of Illinois. Da
han var ferdig der i 1963, dro han til Los
Angeles i California, hvor han fikk jobb
i det som den gang var verdens største
entreprenørselskap, M-K hvor han etter knappe to måneder ble sendt ut i det
Ville Vesten, til Cheyenne Wyo for å følge
opp byggingen av 200 interkontinentale
rakettbaser. Deretter bar det av gårde til
nye jobber i North Dakota, Hudson Hope
i British Colombia, via San Fransisco, før
han plutselig befant seg ved oljefeltene i
Libya. Etter tre måneder i Libya gikk ferden til Churchill Falls i Labrador, Canada.
I 1971 tok han en svipptur hjem til Norge
før han dro til Zambia, hvor han ble i tre
år.
Hvorfor alt dette?
Nå er det jo ikke sånn at dette har noe
med hedersprisen å gjøre, men det illustrerer bare hvor mye sånne som Eilif
er i stand til å rekke over i løpet av et
liv, i tillegg til å engasjere seg så mye i
lokalmiljøet at han gjøre seg fortjent til
hedersprisen.
«Jeg har levd et rikt liv,» fortalte Eilif meg
en gang vi to satt nede i kjelleren hans.
Ja, Eilif, det er det mange av oss som har

skjønt. I 1990 dro Eilif igjen til USA, denne gangen som medlem av OL-komiteen
for OL på Lillehammer i 1994. Der borte
var han med på å studere ulike idrettsarenaer, før han tilbake i Norge igjen måtte
ta sin hatt å gå, fordi han ikke alltid var
enig med toppledelsen i OL-komiteen.
Eilif tok ikke det så tungt. Nye utfordringer ventet.
Hvorfor prisen?
Men hva er det som gjør at Eilif har
fortjent prisen? I sin begrunnelse sier
hederpris-komiteen bl.a.:
«Kandidaten har gjennom sitt virke på
Høybråten og i bydelen oppfylt statuttene til prisen. Eilif Holen er en markant personlighet så vel i bydelen som
på Høybråten. Han er født og oppvokst
på Høybråten, og kan således kalles
en ekte Høybråten-gutt og en stor
Høybråten-entusiast.»
Eilifs store interesse for jazz har gitt både
ham selv og omgivelsene mange gleder.
Eilif var en av initiativtagerne til «Jazz
på Vardeheim». Klubben nøt stor anseelse langt utenfor Høybråtens og Oslos
grenser, og Eilif ledet den gjennom 13
år. Kvartetten «Firkløverjazz» , hvor Eilif
trakterer saksofonen, har gledet mange
både i og utenfor lokalmiljøet. Kvartetten
har blant annet vært et fast innslag på
kulturkveldene i Høybråten kirke.
Musikkorps
For Eilif har musikken alltid vært en naturlig del av livet. Derfor har han også deltatt
i både skolemusikken på Høybråten

Tekst: Dag Oskar Jensen
Foto: Akers Avis Groruddalen
Jeg var så heldig å få høre deler av foredraget nede i kjelleren hos Eilif, hvor vi
har tilbrakt så mange interessante timer
sammen. Der i kjelleren har Eilif innredet sin egen lille hule, hvor han skriver
artikler og lager vel-avis, der redigerer
han filmer og lager musikk, og fra gulv til
tak er det stabler med bøker, tidsskrifter,
noter, kartverk, historiebøker, CDer og
bilder, og her har han også alle instrumentene sine. Før fremførelsen på Vardeheim, ville han at jeg skulle høre foredraget og komme med kommentarer og
innspill i fall det var noe jeg syntes ikke
var bra. «Var det interessant?», spurte Eilif da han var ferdig, og som alltid når Eilif
forteller, så var det jo interessant. Bare
så synd at han ble for syk til å fremføre
det på møtet i Lions, for det skulle være
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HEDERSPRIS TIL HEDERSMANN: Vinneren av Høybråtens hederspris 2011, Eilif Holen,
sittende med diplom og blomster. Kona Greta på armlenet. Bak fra venstre representantene for
Lions Club Oslo/Høybråten, Jan Henrik Haga, Kurt Sande og president Ole Erik Christophersen.

skole og i Høybråten og Lørenskog Ungdomskorps, og som den selvfølgeligste
ting av verden har han deltatt i det meget
spesielle «17.-maikorpset» på Høybråten, som kun spiller på 17. mai her på
Høybråten!

Høybråten Sangforening
fyller 90 år i 2012

En rørt prisvinner
Eilif blir lett rørt. I den senere tid har han
blitt rørt over all den varme og omsorg
han mottar fra omgivelsene under sin
kreftsykdom. Rørt var han også da han
mottok prisen, ja han mistet faktisk både
munn og mæle en liten stund, før han var
tilbake, gestikulerende og engasjert fortellende, slik vi kjenner ham.
Eilif grubler hele tiden. Grubler blant annet på hva han skal velge å skrive om i
neste utgave av Vel-Nytt. «Hvilken del av
Høybråten-historien skal jeg velge denne
gangen, og hvordan skal jeg vinkle det?
Skal jeg skrive om idretten, om nybyggerne, om kommunistene, om Tøffelfabrikken, om krigen . . .» Det er ikke ende på
temaer han er opptatt av når det gjelder
Høybråtens historie.
Sliten
Den siste tiden har vært slitsom for Eilif.
Han orker ikke lenger å holde på med alt
det han har gjort før. Sykdommen tar på,
men han fortsetter å stå på med det han
orker. Han sitter fortsatt nede i hula si og
pusler med det han har lyst til. I mai skal
han ut med en ny utgave av Vel-Nytt,
og vi i redaksjonskomiteen er blitt tildelt
våre oppgaver. Redaktøren vil fortsatt ha
styring med det som skjer, og vi andre
gleder oss over hans engasjement.
Vi ønsker hedersmannen Eilif alt godt, og
håper han fortsetter å orke å være engasjert i lokalmiljøet, for det er jo det han
helst vil. Gratulerer med hedersprisen,
Eilif. Den har du fortjent!
Eilif leste og likte denne artikkelen slik
den her står. Vi har derfor valgt å ikke
endre noe i den, tross Eilifs bortgang.
Med tillatelse fra Rolf Kristiansen har vi
brukt hans artikkel i Akers Avis
16. desember 2011 som noe av underlaget for denne artikkelen.

Høybråten Sangforening ble
stiftet 6. november 1922, og
feirer dermed sitt 90-årsjubileum i 2012. Koret teller i dag
vel 30 aktive mannssangere.
Formann i jubileumsåret er
Harald Haslie, og dirigent er
Emir Mujkic.
Av Olaf Stene, sekretær
Høybråten Sangforening har et allsidig
repertoar, som spenner fra kirkemusikk
på latin til negro sprituals og til viser av
Evert Taube og lettere sanger. Sangforeningen øver på Vardeheim på Høybråten
hver mandag fra kl. 19.00 – 22.00, og tar
gjerne imot nye sangere.
Koret skal i jubileumsåret på tur til Tysk-
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Skolen vår fyller 90 år
Høybråten skole fyller 90 år
i år, og det skal selvfølgelig
markeres. Rektor Jan Gunnar Braathen kan fortelle om
en rekke aktiviteter i forbindelse med jubileet.
17. mai deltar skolen i det store barnetoget i Oslo sentrum.

Rektor Jan Gunnar Braathen.
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22. mai markeres dagen for elevene
med elevinnslag, taler, sang og musikk.
Denne dagen blir det samling for elevene
i amfiet ved fotballbanen. Elevene har
for tiden en konkurranse hvor de tre–fem
beste innslagene blir fremført 22. mai.
Blant andre assisterende rektor, Thomas
Jensen, er med i en jury som skal plukke
ut disse innslagene. Som avslutning for
dette arrangementet skal FAU stå for en

enkel servering til elevene i skolegården.
Elevrådet/kulturvertene har også tatt kontakt med noen profesjonelle artister for
om mulig å få disse til å underholde.
30. mai har vi «Åpen skole» fra 9–11.
Pensjonisttreff med underholdning i musikkrommet kl. 10.00.
1. juni blir det jubileumsmiddag for skolens personale, dette skjer på Vardeheim.
I neste utgave av Vel-Nytt, som utkommer til høsten, vil vi skrive mer om hvordan jubileet forløp.
Vel-Nytt utfordrer elevene ved Høybråten skole til å lage en reportasje med
bilder fra jubileet som vi kan trykke i
neste utgave.

Høybråten skoles
historie i korte trekk

I 1860 kom skoleloven som
ga pålegg om faste skolebygninger. Det ble da vedtatt
å bygge en skole for Furuset, Stovner og Høybråten
skolekrets. Siste eksamen
i omgangsskolen ble holdt
på Haugen gård i 1861. Ved
nyttårsskiftet samme året
stod Furuset skole ferdig
med to klasserom og to
lærere. Barna satt to og to
på skolebenkene med talglys
på pultekantene i de mørke
vintermånedene. Golvet
var sandskurt og ute på
gangen stod en bøtte med
drikkevann og en øse til å
bruke for alle.
Av Gro Strømme
Etter hvert som folketallet og barnetallet
steg, særlig etter at nybyggerne slo seg
ned på Høybråten, måtte Furuset få en
større skole. I 1909 ble det innviet en ny
skole med fire klasserom, to i hver etasje.
Skolen var tegnet av arkitekt Henning
Bødtker. Blant brukerne fikk den dårlig
proposjonerte skolen tilnavnet «Fyrstikkesken».
Allerede fra starten av var denne skolen
dømt til å bli sprengt. Og mens «Fyrs-

Gro Strømme

Gro Strømme.
(Foto: Akers Avis Groruddalen.)

Gro Strømme er 3.-generasjon
innbygger på Høybråten. «Dattera
til julenissen». Elev på Høybråten
tikkesken» fremdeles var under utbygging, søkte nybyggerne på Høybråten for
første gang om egen skole.
Den ca. 5 km lange skoleveien mellom
Høybråten og Furuset var svært værhard,
og nybyggerne måtte aksjonere for å
beskytte ungene sine mot regn og snø
og sludd og kraftig vind. Da ble det slik at
samtidig som innflytterne bygde seg hytter og hus og forsamlingslokaler og veier,

En del av «Tidslinja» – slik den er fremstilt på skolens museum.

skole i 7 år. Lærer i osloskolen i mer
enn 40 år. I samarbeid med Anne
Finhammer utgitt lokalhistoriske
hefter til bruk i skolene i Groruddalen
(1986). Bidragsyter til boka
«Lenge det gikk før Høybråten
fikk . . .» (1996). Sammen med Eva
Opstad Aas mottatt kulturprisen i
Furuset bydel for arbeidet med å
opprette Høybråten skolemuseum.
I dag pensjonist og jobber som
frivillig «bestyrer» av Høybråten
skolemuseum. I mars i år hadde
Gro en svært interessant artikkel
over to sider i Akers Avis om
skolehistorien på Høybråten. Hun
har også ønsket å bidra med artikler
om samme tema her i Vel-Nytt, og i
denne og etterfølgende utgaver vil
Gro bidra med bilder og historier fra
Høybråtens skolehistorie.
På denne siden starter hun med en
historisk gjennomgang, som hun
har valgt å kalle «Høybråten skoles
historie i korte trekk».
startet de en lang og hard kamp for å få
skole på stedet. De ville ikke finne seg i
at barna deres ofret helsa på kunnskapens alter.
Tidslinje
1908 Nybyggerne søkte første gang om
å få skole på Høybråten. De fikk kun
snømåking fra Haugenstuveien og til
Høybråten hovedgård (Myhregården).

I februar 1916 arrangerte småbrukerlaget
møte med tanke på etablering av skole på
Høybråten.
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Andersen. Karl Andersen ble valgt til formann, en stilling han besatte i et år. Han
var også medlem av skolestyret i Aker.

Skolens første overlærer, Hilmar Bjørnstad .

Stadig nye søknader ble sendt fulgt av
stadig nye avslag.
1916 Nybyggerne oppnådde at Furuset
skolekrets ble delt og Høybråten ble egen
skolekrets. «Horneskolen» ble opprettet for elever på 1. og 2. trinn. Denne
provisoriske skolen ble drevet som et
underbruk av Furuset skole.
1917 Tomta «Rosenborg» ble kjøpt for
skole på Høybråten.
1919 «Fernerskolen» ble opprettet for
elever på 3. og4. trinn. Den ble også
drevet som et underbruk av Furuset
skole.
1922 Høybråten skole ble tatt i bruk i
januar . Kommunearkitekten hadde vært
på ferde igjen. Men denne gangen hadde
Bødtker tegnet et praktbygg. Ingen
kunne komme på å si at Høybråten skole
lignet en fyrstikkeske!
Skolens første tilsynsutvalg ble valgt
politisk den 26. februar, det var møtt
fram 45 stemmeberettigede. Slike valg
var politiske helt fram til 1960. Ved dette
første valget ble valgt: Josefine Myhre,
Johan Eriksen, Olaf Kristofersen og Karl

Prylestraff avskaffet
Etter forslag fra
formannen ble
det på dette
første møtet
enstemmig
besluttet at
prylestraff
ikke skulle
finne sted på
Høybråten
skole. Først
i 1935 og
1936 ble prylestraff
forbudt ved lov i Norge. (Lov om
høyere almenskole 1935. Lovene om
folkeskolene på landet og i kjøpstedene i
1936). Tomt til skolehave ble kjøpt.
		
1923 17. mai ble skolens første fane innviet. Overlærer Bjørnstad holdt avdukingstalen omkring fanens valgspråk:
«Kunnskap er makt». Skolen ble offisielt
innviet 25. november.
1925 Skolens tilsynsutvalget sendte et
brev til samtlige foreninger på Høybråten
ang. opprettelse av et planlagt guttemusikkorps: «Vaaren 1924 blev der
i tilsynsutvalget paa Høibraaten skole
besluttet opprettet guttemusikkorps ved
skolen. Ved utlodning og pengebidrag
samt innsamling paa bøsser 17.mai,
har man nu kommet saa vidt at indkjøp
av instrumenter er begyndt. Men da der
fremdeles mangler midler til planens
realisation, tillater man seg her høfligst
at anmode den ærede forening om at
støtte formaalet i form av et stort eller
litet pengebidrag. Da tilsynet hadde tenkt
allerede til vaaren at ha korpset i sving
anmoder vi herved om eventuelle bidrag
snarest mulig, da hurtig hjelp er dobbelt
hjelp.» Undertegnet av: Johan Eriksen,
Josefine Myhre, Olaf Kristofersen og
Johan Rognlien.
Dette året ble Folkebadet som lå i kjelleren på skolen tatt i bruk.
1926 Guttemusikken ble offisielt stiftet

17. februar. Det første styret besto av
følgende personer: Martin Gulbrandsen
(skolens vaktmester), Johan Eriksen og
T. Holtan–Hartwig.
Folkebiblioteket ble opprettet 7. mai
i et klasserom under ledelse av lærer
Andreas Andrésen. Martin Gulbrandsen
fikk den store ære å bli låntaker nr. 1.
I starten var biblioteket åpent to timer
ukentlig. Etter et par år ble åpningstiden
økt til tre timer i uka. I 1931 var biblioteket
åpent to dager i uka. Akerbibliotekene
skiftet etter hvert navn til Deichmanske bibliotek. Lærer Andrésen bestyrte
avdelingen på Høybråten i en årrekke, og
i Deichmanbladet skrev Andrésen bl.a.
dette om sine erfaringer med utlånsstasjonen på Høybråten skole:
«De menneskene det er vanskeligst å
tilfredstille, er de som har fått en eller
annen hobby på hjernen. Interessene
er mangfoldige og jeg har inntrykk av at
folks hunger etter viten er stor. Mange
sender barna sine etter bøker, og jeg
synes det blir for meget av det. Men en
må huske på at de fleste mennesker her
oppe har sitt arbeid i byen og ikke kommer hjem før ved 6-tiden, trette etter dagens virke. Når en så har spist, er en lite
opplagt til å gå ut igjen. Men en vil gjerne
ha noe å lese, og så blir det til at barna
blir sendt på biblioteket. Disse barna blir
senere våre beste lånere.»		
Skolestyret i Aker bestemte at det skulle
deles ut melk og havregryn til underernærte barn. Omtrent 1/3 av Høybråten
skoles 320 barn fikk denne utdelingen.
1930 I 1930 –årene var det turnoppvisning på skoleplassen etter at barnetoget
hadde kommet tilbake til skolen. Jenter
i 6. og 7. klasse opptrådte under ledelse
av lærerinnen Asgjerd Kristofersen som
sang til øvelsene.
1931 Skolen fikk et tilbygg tegnet av den
nye kommunearkitekten Georg Greve.
Greve var kommunearkitekt i Aker fra
1923–1948, deretter byarkitekt i Oslo
fram til 1950. Han tegnet Høybråten kirke
i 1932 og Grorud høyere skole i 1937.
1938 Taket i gymsalen datt ned. Ragnar
Hansen gikk på skolen da taket raste.
Han har fortalt at det drønnet i hele

I 1916 ble «Horneskolen» opprettet på «Hornetoppen» (Hornfjellveien, bildet til høyre) for elever på 1. og 2. trinn. I 1919 ble «Fernerskolen i
Vardeheimveien 7 (på bildet til venstre) opprettet for elever på 3. og 4. trinn.
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skolen da det skjedde. Ingen ble skadet
ganske enkelt fordi salen var tom.
Inger Moe har fortalt at hennes søster
egentlig skulle vært i gymsalen da
ulykken skjedde. Men lærerinnen, Margit
Bølgen, var så forkjølet at hun valgte ikke
å bruke gymsalen. Hun tok det heller litt
roligere med elevene i klasserommet.
Dermed unngikk fru Bølgen og hennes
førsteklassinger å få taket i hodet.
1940 Omtrent 600 tyske soldater rykket
inn på skolen fra 12. til 18. april. Tyske
soldater tok hele skolen i bruk unntatt
skolekjøkkenet og håndarbeidssalen i
3.etasje. Skoleplassen var full av vogner
og feltkjøkkener og hester. Under okkupasjonen ble det servert svenskesuppe/
havresuppe og tran til elevene. Suppa
ble varmet opp på skolekjøkkenet. Barna
hadde med seg en tom blikkboks som
suppa ble helt opp i. Til og fra skolen

hang boksen i en snor utenpå sekken.
Ungene hadde også med seg en skje til
tran.
1941 Da tyskerne i 1941 forlangte at
alle radioer skulle innleveres, ble disse
samlet sammen i gymsalen og deretter
båret opp på skolens loft til oppbevaring. Vaktmester Gulbrandsen sørget for
at en del radioer «forsvant» fra loftet.
Gulbrandsen både lyttet til og tok i mot
illegale meldinger på skolens loft. Både
han og sønnen ble tatt av tyskerne for
illegal virksomhet og sendt i konsentrasjonsleir.

noen ganger salt pølse. ½ appelsin skulle
spises først. Etter maten var det eple,
gulrot eller kålrabi for å rense tennene.
Melk først på flaske deretter ¼ liter på
pappkartong.
1950 Pikekoret ble stiftet 10. januar.
1952 Skolen 30 år. Stor fest i gymsalen.

Fortsetter på neste side

1948 Aker og Oslo ble slått sammen.
Høybråten skole ble en del av osloskolen.
1949 «Oslofrokosten» ble innført.
Oslofrokosten bestod av knekkebrød eller
skonrok med smør og geitost, grovbrød
med gulost, geitost, kaviar, lofotpostei og

Den offisielle åpning
av skolen fant sted ca.
et år etter at den var
tatt i bruk, nemlig 25.
november 1923.

Overrekkelse av fanen til Høybråten
Skolemusikkorps i 1935. Den var brodert av
Ragna Svorkmo. Personene på bildet er fra
venstre: Ukjent, antagelig korpsets leder,
Ragna Svorkmo og overlærer Bjørnstad.
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Elever spilte: «Snehvit og de syv dverger».
1955 Strykeorkesteret ble stiftet.
1956 Maleriet «Wergelandsfanen» av
Reidar Aulie ble innviet. Kjøpt for midler
samlet inn i nærmiljøet.
1961 Skolen fikk en paviljong med klasseværelser, grupperom, helsestasjon og
tannlegekontor. I kjelleren lå et bomberom som ble innredet med scene og
kjøkken og brukt til aula.
1963 Om høsten ble «Oslofrokosten»
erstattet av «Sigdalsfrokosten». Da fikk
elevene melk samt frukt eller råkost
servert på skolen til medbrakt matpakke.
Serveringen forgikk nå i aulaen.
1967 Jenter fikk delta i en trommegruppe
i «Guttekorpset».
1968 Etter hvert kom det flere jenter inn
i korpset som dette året skiftet navn til
«Høybråten skoles musikkorps».

av Nelly Hansen ble gitt av Skolestyrets
utvalg. Det ble framført en jubileumsrevy
under ledelse av lærer Kjell Eriksen. Revyen ble vist på NRK i svarthvitt.
Foreldremedvirkning: Tilsynsutvalget
ble avviklet og Loven om samvirke i skolen trådte i kraft. Nils Reidar Eriksen var
den siste leder i Tilsynsutvalget og ble
den første leder av Samarbeidsutvalget.

av paviljongen anno 1961 pga påvisning
av store forekomster av muggsopp. Bruk
av brakker. Plassmangel; klasser fikk
undervisning på Haugenstua skole. Riving av gult hus. Bygging av ny gymsal og
nytt skolebygg for 1.–4. trinn. Rehabilitering av hovedbygget. Samarbeid mellom
Utdanningsetaten, Undervisningsbygg og
Skanska. OPS. Offentlig Privat Samarbeid.

1981 Matservering i osloskolen opphører.
(Slutt på «Sigdalsfrokosten»).

1999 Foreldremedvirking: Driftsstyrer i
osloskolene ble innført som en forsøksordning. Etter flere runder med evalueringer
er denne ordningen i dag permanent.

1982 I anledning 60 –års jubileet dekorerte elevene flere av skolens vegger
innvendig.

2005 22. juni ble det vedtatt i Oslo
bystyre å selge Høybråten skole og Persbråten videregående skole til private og
deretter leie de samme skolene i 25 år.
Når leieperioden er over, skal kommunen
kjøpe skolene tilbake til en pris tilsvarende et års leie. Eier av Høybråten skole
er i dag SG Finans.

1986 Folkebadet ble stengt pga sviktende
besøk.
1994 Skolekoret ble stiftet.
1995 Stor feiring av frigjøringsjubileet i
samarbeid med enkeltpersoner og foreninger. Festen varte i tre dager (lørdag
6.mai, søndag 7. mai og mandag 8. mai).

1970 Skolen sprengt; over 1000 elever.
Undervisning på Bedehuset og i aulaen.
Skolen startet sin egen basketball klubb
som ble tilsluttet idrettsforbundet.

1997 Skolen 75 år. Hele skolen var
bortreist på dagen. Tog tur retur «Hunderfossen». Skolemuseet ble opprettet i det
gamle folkebadets lokaler. 6-åringene
kom inn i skolen.

1972 Skolen 50 år. En rev i bronse lagd

1998 – 2008 Byggeperioden: Stenging

2007 Det nye skolebygget for 1.-4. trinn
og den nye gymsalen ble tatt i bruk.
2008 Det rehabiliterte hovedbygget ble
tatt i bruk. Skolemuseet ble gjenopprettet.
2012 Skolen fyller 90 år. Antall elever:
583. Antall ansatte: 77.
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Skoleminner ved Kari Gaarder, født Røa
Av Gro Strømme
Kari Gaarder (født Røa) vokste opp på
Røa gård på Stovner og husker følgende:
«Jeg begynte på skolen i august 1921.
Først på Fernerskolen, og i januar 1922
flyttet vi til Høybråten skole, da var noen
klasserom ferdige. Men de første månedene var vanskelige, fordi vi i første
klasse begynte om ettermiddagen, så det
var mørkt når vi gikk hjem.
Vi som bodde på Stovner var redde for
å gå hjem. To gutter fra 6.–7.-klasse sto
som rene helter for to av oss førsteklassinger. De hadde en lang «fiskekjelke» og
kjørte oss hjem til Stovner en kveld. Det
husker jeg godt fremdeles, også hvem
de to guttene var. Vår lærerinne i førsteklasse var Asgjerd Kristoffersen. Senere
hadde vi Gårdsmoen og Andrésen.
Mine eldre søsken gikk på Grorud skole.
Det var ofte vanskelig med den lange
vinterveien når sneplogen ikke kjørte. En
gang satte to av dem seg fast i snefonnen, så folk fra Rommen kom ut og hjalp
dem opp og sendte dem hjem igjen. De
var så våte at de ikke kunne sitte på skolen i de klærne. Det var ikke rart det ble
protestert da de skulle gå over til skole

På bildet ser vi Kari som nr. 6 fra venstre i midterste rekke. Til høyre for henne lærerinne Asgjerd
Kristoffersen.

hver dag mot tidligere tre dager i uken.
Dette var i årene 1910–1920.
Som et minne kan nevnes at min far,
Hans Iversen Røa, født i 1872, gikk på
gamle Rommen skole. Hans lærer var

Bjørlyche. Selv flyttet jeg fra Stovner
til Høybråten i 1914.» Kari skrev disse
minnene i 1995, da bodde hun i Bergtunveien 10. Hun var renholder på skolen i
mange år. Kari døde i 2010.
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Høybråten skoles musikkorps 85 + 1 år
I 2011 feiret HSMK sitt 85 års
jubileum med brask og bram.
Vi hadde jubileumskonsert
på Rommen Scene, tur til
USA for de store og tur til
Holmestrand for de minste.
Av Siri Hanne Dahl
Nå er vi godt ute i 2012, aktivitetsnivået
er fortsatt høyt. Vi deltok i Oslo-mesterskapet med både hoved- og juniorkorps.
Oppladning og siste finpuss før seminaret
foregikk på seminar i Sverige. Begge
korps gjorde det veldig bra! Hovedkorpset
kom på en flott 3.-plass og juniorkorpset
fikk «Glede dommeren-prisen».
17. mai skal korpset marsjere i byen

Glade aspiranter på seminar.

sammen med skolen som er 90 år i år.
Det blir stas. Etter arrangementet i byen
forter vi oss tilbake for å delta på arrangementet på Høybråten om ettermiddagen.
Selv om vi fortsatt er et av Oslos største
korps ønsker vi oss mange nye aspiranter. Aspiranter tas opp fra den høsten de
begynner i 3. klasse. Korps er en veldig
fin hobby som forener det å lære å spille
et instrument med det å være sammen
med andre på tvers av kjønn og alder.

Fra jubileumskonserten.

Jeg har også
lokaler til leie
for opptil 90
personer.
Her kan du ha:

Juletrefest /Barnedåp / Navnefest/ Bryllup
Jubileer/ Konfirmasjoner/ Minnestunder
Ring og bestill i god tid!
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En kveld i juni vil vi ha åpent hus, hvor
potensielle nye aspiranter er hjertelig velkomne til å prøve ulike instrumenter, samt
hilse på oss. Følg med på www.hsmk.no
for nærmere informasjon om tidspunkt.
Invitasjon vil også komme i ranselpost.
Ta med en voksen og kom da vel!
Korpset øver på Høybråten skole på torsdager, er det noe du lurer på er det bare
å komme innom!

To historier ÅRVISSE BEGIVENHETER
om nøkler
Frøken Asgjerd Kristoffersens nøkler
I 2010 fortalte Ragnhild Schmidt dette om
lærerinnen sin: «Når vi hadde gym., kom
hun gjerne i forkleet sitt, og det var åpent.
Hun puttet høyre hånd i lomma og raslet
med nøklene i en slags takt. Så sang
hun: «Små sporven gjeng i tunet», mens
vi hadde linjegymnastikk med bøy og tøy.
Nøklene til lærer Andrésen
Gro Strømme husker dette om nøklene
til sin lærer: Vi hadde klasserom i 2.
etasje i A-inngangen, med vindu ut mot
skolegården. Rommet lå nærmest trappegangen. Vi hadde fri innmarsj, men
måtte stille opp langs knaggrekkene og
vente på at lærer Andrésen skulle komme
til timen. De som sto bakerst kunne da
høre om Andrésen nærmet seg i trappa.
Han hadde nemlig for vane å rasle med
nøklene sine mens han gikk oppover. De
som sto bakerst, hørte lyden av nøklene
og skreik: «Nå kommer´n!». Når det ropet
lød, tidde vi stille, strammet oss opp og
sto pent på to rekker. Vi gjorde dette med
glede, for vi var svært glade i læreren vår.
Men så skjedde det fatale: Vi hadde kommet opp ett klassetrinn og byttet klasserom. Vi sto som vanlig og ventet på lyden
av nøklene til Andrésen, men lyden kom
ikke. Etter en lang stund ble vi sluppet inn
i klasserommet for å vente der. Og tiden
gikk. Vi begynte å bli urolige. Hvor ble det
av Andrésen, han pleide jo aldri å komme
for seint! Til slutt kom sosiallærerinnen,
frøken Wormestrand, og fortalte at det
hadde skjedd noe fryktelig trist; Andrésen
var død. På vei til skolen hadde han falt
om på sykkelen sin utenfor butikken til
Iversen (Kiwi i dag). Vi fikk fri resten av
dagen, og gikk gråtende hjem.

Kakao
og julekake
I dag tenker vi på brus og is og pølser når
vi skal feire 17. mai. I gamle dager var
barna på Høybråten vant til en helt annen
kost på nasjonaldagen. Det sørget «Kvindeforeningen» for. I god tid før 17. mai
skrev de aktive kvinnene brev til alle de
andre foreningene i lokalmiljøet og ba om
penger til bevertning av skolebarna 17.
mai. Det kan med rette kalles en kronerulling, for det kom inn beløp på både én
krone, to kroner og fire kroner. Pengene
ble brukt til datidens festmat for barna,
nemlig kakao og julekake.

Julegrantenningen

på Høybråten er en tradisjon fra mange år tilbake. Den ble startet i 1980 hvor
treet ble tent utenfor Holmsens Magasin i Fredheimveien. Dette pågikk hvert år
helt fram til 2005. I 2006 ble julegrantenningen flyttet til Høybråten park.
Arrangementet samler mange mennesker i alle aldersgrupper, og vi mener
det er viktig å beholde denne tradisjonen på Høybråten. Det er underholdning
av lokale krefter og julenisse med poser til barna. Det er en fin start på
adventstiden.

Juletrefest

Velforeningens juletrefest er et tilbud til foreningens medlemmer. Det er
alltid mange påmeldte, både barn og voksne, til en hyggelig samling på
Vardeheim, med god
lokal underholdning.
Arrangementet har
pågått i mange år, og
er ment som et tilbud
til barna med voksne
som ledsagere.

Skirenn

Søndag 4. februar våknet vi til 19 minusgrader, og visste at det var i dag Lions
skulle arrangere sitt årlige barneskirenn ved Høybråten kirke. For øvrig et
arrangement vi Høybråten-beboere setter stor pris på. Alle ære til Lions som
år etter år, avvikler
dette arrangementet,
jeg hadde nær
sagt: Uansett vær.
Så også i år! Tross
bitende kulde, rundt
15 minus da rennet
ble avviklet, stilte
mer enn 80 barn
til start, og alle var
fornøyde og så ut
til å ha det bra i
vinterkulda.

Parkkveld
. . . og så minner vi
om parkkvelden
12. juni i år.
Nærmere
informasjon kommer
i postkassene og
som oppslag.
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Høybråten velforening i 2011
Det var årsmøte i Høybråten
velforening uka før påske.
Årsmøtet ble greit avviklet
med ca. 20 frammøtte. Både
årsberetningen og regnskapet for 2011 forteller om et
bra år for velforeningen.
Av Ragnar Torgersen
Antall husstander som er medlemmer er
hele 438, som er tilnærmet samme som
året før. Velforeningen har etablert fem
komitéer som dekker spesielle oppgaver
i tillegg til styrets virksomhet; arrangements-, redaksjons-, miljø-, distribusjonsog huskomite. Årsberetningen hadde
omtale av alle komitéenes arbeid. Regnskapet viste et meget godt økonomisk
resultat. Annonseinntektene til Vel-Nytt
har økt mye, samt at velforeningen har
mottatt refusjon av merverdiavgift fra den
statlige ordningen. Den største inntektsposten er kontingenten. Mye av utgiftene
er knyttet til drift og vedlikehold av Velhuset og av bygget under scenen i Høybråten park. For øvrig er velforeningen
meget fornøyd med bladet Vel-Nytt. De to
årlige utgavene er blitt fyldige; bilder og

Anne Jenner (til venstre) ble ny sekretær. Arne Jorde gikk ut av miljøkomitéen. Villy Kolstad (i
midten) tok gjenvalg for ett år som leder av velforeningen. Inger-Lise Skog takket for seg som
sekretær, og Sigurd Simonsen er tilbake som styremedlem.
(Foto: Akers Avis Groruddalen.)

layout er blitt bra, og den siste utvidelsen
med at idrettslaget – HSIL – presenterer
seg på midtsidene, er positivt mottatt.
Den største utfordringen under årsmøtet
gjaldt valg av leder. Villy Kolstad ønsket
nå avløsning etter 10 år som leder fra
2002 og 10 år som leder på 80–90-tallet.
Men valgkomiteen hadde ikke lykkes med
å finne en erstatter. Villy sa seg villig til
å sitte ett år til under den klare forutset-

ning av at en annen overtok som leder
om ett år. Ole Kristian Ensrud og Bjørn
Andersen ble gjenvalgt i styret. Inger Lise
Skog ble takket av som sekretær, mens
ny sekretær ble Anne Jenner. Nye styremedlemmer ble Sigurd Simonsen og Tore
Grue.
Etter årsmøtet ble det servert kringle og
kaffe, mens vi diskuterte utforming og forbedring av hjemmesiden til velforeningen.
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Vi fører De leDenDe
Dekk oG felGmerker!
• Dekk for alle
typer kjøretøyer
• Dekkhotell
• Hjulpakker
• Alufelger

Døgnservice i
mesteparten av Europa

Her finner du oss:

AS Centrum Gummiservice
- et selskap i Stenshagen gruppen

Industriveien 9 - 1473 Lørenskog - Tlf.: 67 98 96 50 - centrumgummi.no

...ditt lokale bilgummiverksted
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Liastua tilkoblet
offentlig vann- og avløp
Liastua er ei tømmerhytte
som ligger i Gjelleråsmarka,
300 m bak Tokerud skole,
eller 25 min å gå fra Sovner
Senter, eller 15 min å gå fra
Stovnerlia. Opprinnelig ble
hytta bygd i 1936. Denne
brant ned i 1953 og den eldste delen av dagens Liastua
ble bygd samme år. Ei ny
tømmerhytte ble kjøp og satt
opp i 1991 i tilknytning til
den gamle. Liastua har i dag
en takflate på 400 kvm, og er
en stor og innholdsrik hytte.
I 2010 fikk Liastua nytt kjøkken og nytt tak med ny isolering og torv.
Tekst og foto: Ronny Steen-Olsen,
Seniorgutta
Seniorgutta HSIL Liastua er nå i sluttfasen av prosjektet for tilkobling av vannog avløp for Liastua. Vi regner med å
avholde et åpningsarrangement fredag 8.
juni som et ledd i bydelsdagene i Stovner
bydel.
Dette prosjektet har tatt lang tid og har
vært ressurskrevende når det gjelder finansiering, saksbehandling og utførelse,
vi er desto lykkeligere for resultatet som
er oppnådd.
Dispensasjon gitt av Fylkesmann i Oslo
og Akerhus for tiltak innenfor markagrensen, avtale med grunneiere og fin
samhandling mellom etatene i Oslo kommune, samt utmerket samarbeid og støtte
fra bydel Stovner sammen med finansiering gjennom Groruddalssatsingen og
bidrag fra Sparebankstiftelsen og andre

bidragsytere har bidratt til å få realisert
dette prosjektet.
Prosjektet har også vært teknisk krevende grunnet behov for kjerneboring (unngå
graving i marka) og hensyn til trykk og
mengde samt krav om godkjent vannuttak til alpinanlegg for å hindre tilbakestrømning og forurensing av kommunalt
drikkevann.
Etableringen og ferdigstillelse av vannog avløpsanlegget på Liastua vil lette
muligheten for økt aktivitet for store deler
av befolkningen i bydelen vår, særskilt vil
det lette bruken for barnehager og familier samt funksjonshemmede da vi også
etablerer et HC-toalett.
Vi har også i løpet av siste året modernisert og rehabilitert serveringsdelen av
kjøkkenet.

av HSIL, grunnlaget for denne innsatsen
er at Liastua skal være attraktiv for alle
medlemmer av HSIL og alle andre som
vil bruke stedet, samtidig som vi har et
ønske og tro at de fleste av oss har godt
av en tur i marka sommer som vinter.
Vi vil hermed be alle komme på et besøk
på Liastua og kose seg i hyggelige omgivelser og treffe andre da vi er sikre på at
dette er en møteplass som gir gode relasjoner. En økning av besøkende gir også
muligheter for videreutvikling av fasiliteter
og aktiviteter som er fremtidsrettet for nye
behov som måtte melde seg.

Åpningstid og dugnadsinnsats Liastua
Servering åpen lørdag og søndag i vintersesongen kl. 10.00 til 16.00. Vår og høst
åpent på søndager kl. 10.00 til 16.00.
Vår og høstdugnader, administrasjon av
utleie, vedlikehold, rydding, oppkjøring
av løyper, søppelhåndtering samt akutte
hendelser.
Samlet utgjør dette til sammen ca 2000
timer dugnadsinnsats på årsbasis.
Dette dugnadsarbeidet blir i stor grad utført av Seniorgutta og andre medlemmer

Høybråten
Fysikalske Institutt
I innbydende lokaler kan vi tilby:

Kjerneboring var en forutsetning for tiltaket,
og ble valgt for å unngå inngrep innenfor
markagrensa.

Hårstua
Mette Lene og Elin

Fysioterapi

Akupunktur NAFO (tidl. NFKA)

Trykkbølgebehandling

Medisinsk treningsterapi

OMI

Treningsmuligheter

Lymfødembehandling
AVTALE MED BYDELEN
Høybråtenveien 76 , 1088 Oslo
Tlf: 22 21 49 49

Faks. 22 21 49 47

www.hfysio.no
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(tidl. postkontor)

Linjeveien 2 • Tlf. 22 10 66 05.
Mandag, onsdag og fredag
kl. 10–16.
Tirsdag og torsdag kl. 10–20.
Pensjonistrabatt mandag,
tirsdag og onsdag kl. 10–14.
Vi ønsker deg hjertelig
velkommen til vår salong!

HøySt AKTUELT
MEDLEMSAVIS FOR HØYBRÅTEN OG STOVNER IDRETTSLAG • NR. 1 • 2011

Kjære alle medlemmer av HSIL og andre lesere
Nå er sesongen i gang for alle våre sommeridretter og fotballen kan endelig ta i bruk nytt kunstgresse.
Det betyr igjen full aktivitet på banen og rundt klubbhuset for store og små. Dette har vi gledet oss til lenge.
Skisesongen er nå over og alpingruppa og skigruppa har som alltid gjennomført flere arrangementer i
vinter. Skigruppa har bl.a. arrangert Oslo Skifestival, denne gangen i Holmenkollen med utøvere fra flere
deler av landet. Alpingruppa har gjennom vinteren holdt Liabakken oppe for alle og gjennomført et stort
arrangement i Grefsenkleiva.
Det kreves en stor dugnadsinnsats fra mange i disse gruppene for å gjennomføre alt de har gjort, og vi takke
alle som stiller opp. Dere gjør en flott jobb slik at mange får utøve sin idrett. Det står det stor respekt av
Som nevnt i siste nummer, ble det jobbet lenge med rehabilitering av kunstgressbanen på stadion. Arbeidet
ble påbegynt sent på høsten 2011 og vi var veldig spent på om de ville rekke og ferdigstille banene før
vinteren.
Heldigvis var underlaget under gammelt dekke i god stand slik at det kun behøvdes noen reparasjoner. Vårt
ønske om sent snøfall på Høybråten ble også oppfylt, slik de akkurat ble ferdige med å legge nytt kunstgress
på begge banen før snøen kom. Vi har dermed helt nytt kunstgress på begge banen og alle hjemmekampene
for alle 11’er lagene blir spilt på Høybråten Stadion denne sesongen. Det er spesielt flott at A-laget igjen skal
spille på Stadion og vi håper det kommer mange på kampene. Vi har et ungt A-lag med gode juniorer som er
i ferd med å etablere seg på A-laget.
Planen videre for Høybråten Stadion er å legge kunstgress på grusbanen og håndballbanen. Det skal også rustes opp rundt alle banene med
asfaltering og beplantning slik at hele stadionområdet vil få et løft.
Dette arbeidet påbegynnes på sensommeren i 2012 og forhåpentligvis være ferdig i løpet av høsten. Vi planlegger dette nå sammen med
Bymiljøetaten Seksjon idrett. Idrettslaget har et godt samarbeid med seksjonen og de er lydhøre ovenfor våre ønsker.
Idrettslaget har gjennom vinteren lagt ned betydelig arbeid og midler for og rehabiliterer deler av klubbhuset. Det er gjort en flott dugnadsinnsats
samtidig som vi har engasjert en snekker for å bytte tak innvendig samt bytte av alle vinduer og dører. Vi skal også skifte en del panel utvendig i
løpet av våren samt andre utbedringer slik at også klubbhuset vil få et løft.
Det har kommet en sak fra våre naboer om mobilsendere i en av lysmastene på idrettsplassen. Idrettslaget er ikke regnet som part i saken da vi ikke
eier tomten eller anlegget og klubbhuset ikke er bolig. Vi disponerer og drifter anlegget på vegne av Oslo kommune
Idrettslaget har allikevel sendt brev til alle berørte etater i kommunen med kopi til bydel og naboer med spørsmål om dokumentasjon på stålefare
og usikkerheten rundt dette. Vi avventer nå hva som vi skje videre.
Fortsatt vil jeg oppfordre alle, medlem eller ikke, til å komme med innspill til idrettslaget. Vi er avhengig av engasjement fra medlemmer og
nærmiljø for å skape en god og trygg arena for våre barn og ungdom.
Jeg ønsker dere alle en riktig god vår og sommer med mye aktivitet.
Med hilsen Odd Jan Olstad (sign.)
Leder HSIL
Hovedstyret				
Leder
Odd Jan Olstad, Smiuvn 127, 0982 Oslo
Nestleder
Mona Kristiansen, Idrettsvn 4, 1087 Oslo
Styremedlem Leif Jessen, Stovnebakken 115, 0981 Oslo
Styremedlem Tom Sandvær, Vardeheimvn 12 A, 1088 Oslo
Styremedlem Bjørn Jarle Wiger, Bergtunvn 13, 1087 Oslo
Styremedlem Lise Kvanvik, Hagastubben 10, 0988 Oslo

22104972
90555935
99254735
22211263
22214180
41654988

Gruppeledere			
Alpin
Henning Lundby, Granliveien 23 E, 1086 Olso
40429989
Fotball
Unni Storsveen, Bekkevollvn 18 c, 1087 Oslo
99030958
Friidrett
Bjørn Erstad, Tangerudbakken 26, 0982 Oslo
90151183
H-joggen
Egil Skaar, Kleiva 4 B, 1088 Oslo		
22210887
H-mosjon
Thore Palving, Fredheimvn 29, 1087 Oslo
22210887
HSIL turn
Anne Grethe Nordahl, Tangerudvn 45 B, 0982 Oslo 41422148
Håndball			
Innebandy
Remi Braaten, Maria Dehlisvei 37, 1084 Oslo
97732070
Langrenn
Kaare Martin Granerud, Høybråtenvn 68 C, 1086 Oslo 97055016
Orientering
Arne Eliesen, Skansevn 4 B, 1084 Oslo		
22211350
Seniorgutta
Ronny Sten-Olsen, Myrdalsvn 3 D, 1086 Oslo
90756062
Triathlon
Truls Wagener, Karl Andersensv 133, 1086 Oslo		
no
Hus og Bane Tom Sandvær
Se hovedstyret			
Valgkomiteen Jan Henrik Haga, Bekkevollvn 15 A, 1087 Olso
92489216
Uleie, Klubbhuset Tom Sandvær
Se hovedstyret		

odolstad@online.no
mona@danseforbundet.no
leif.jessen@sparebank1.no
tomjsan@online.no
bjw@businessinspirator.no
lise.kvanvik@2020mobile.no
henning@stalhallen.no
unni.storsveen@gmail.com
arne.mathiesen@C2i.net
egskaar@online.no
thore@bjornson-langen.no
anne-grethe.nordahl@vegvesen.no
remi.steen80@gmail.com
kmg@finansavisen.no

Høybråten og Stovner I.L	
Klubbhuset, Sportstien 4
Postboks 36 Høybråten
1005 Oslo
Tlf 22211381		
Fax 22212928		
E-post: hsil@hsil.no		
Kontorets åpningstider:
Tirsdag 10.00-16.00
Onsdag 16.30-20.00
Fredag 10.00-16.00

Grasrotandelen

rsosten@online.no
truls.wagener@ude.oslo.kommune.
tomjsan@online.no
jhhaga45@gmail.com
tomjsan@online.no
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Alpingruppa
Nå er ski sesongen på hell og aktiviteten
i alpin gruppa har vært stor de siste
4 månedene. I Skrivende stund er en
konkurranse igjen og det er Donald Duck
mesterskapet i Hemsedal som favner fra
9 år til FIS og Landslaget og dette blir
vår sesongavslutning. Vi kom senere i
gang enn tidligere år da det ikke var snø i
fjellet eller her hjemme før sent i desember
så mange samlinger ble avlyst dessverre,
Liabakken åpnet i Januar.
Gruppe 1 & 2 startet opp trening
der med stor pågang av nye og
gamle medlemmer som ble Trenet av
Christer, Mats og med Tom Jenner
som gruppeleder og bidragsyter på alle
treningene.
Gruppe 3 har trent i Trollvann og
Grefsen med hovedtrener Emilie 3 ganger
i uken og mange i denne gruppen har
kjørt mange konkurranser med veldig
gode resultater som 1,2 ,3 og 4 plass i
Varingskollen for Jenter 11 år og mange
har kjørt ”Oslo runden” som består av 7
renn igjennom vinteren. De har også hatt
samling på Kvitfjell.
Gruppe 4 har trent i Grefsen og
Wyllerløypa med hovedtrener Kim
og flere samlinger, høydepunktet var
Lise Stenbakk som kvalifiserte seg
for landsfinalen (NM 12/13 år) og
Tobias Knutsen som kvalifiserte seg for
Hovedlandsfinalen (NM 14/15 år) det
er mange år siden vi hadde Jente som
kvalifiserte seg så det var veldig flott.
Gruppe 5 trener med NTG og kjører
FIS renn igjennom hele vinteren både
Olav og Simon har mange gode resultater
med Simon beste plasseringer er 2 x 1.pl i
Åre i Sverige slalåm og storslalåm, 1 pl i
Storslalåm i Varingskollen, 1.pl i Slalåm i
Oppdal og 8.pl NM slalåm.
Olav har 2.pl slalåm i Oppdal og 12.pl
i NM storslalåm og mange topp 10
plasseringer, disse rennene er det E-Cup
og World cup løpere så dette er sterke
resultater.
Vi arrangerte Eurotec farten som er et
fartsrenn som går i Grefsen dette er ett
kveldrenn som har ca 200 påmeldte løpere
og dette er ett veldig populært renn for
8 til 13 år og i samarbeide med Kjelsås
arrangerte vi også Kvalifiseringsrenn i
slalåm for Hovedlandsløpere.
Vi har også gjennomført klubbmesterskap
i Slalåm, storslalåm og super G
Klubbmesteren 2012 er:
Slalåm: G 10 år: Joakim Kristiansen,
J 11 år: Anja Helene Bang, G 11 år:
Markus Orskaug, J 12/13 år: Lise
Stenbakk, G 12/13 år: Henrik Lundby, G
14/15 år: Kristoffer Kristiansen
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Storslalåm: G 8 år/Y: Fredrik Blomqvist,
J 9 år: Sara Martinsen, G 9 år: Håkon
Hebæk, G 10 år: Joakim Kristiansen, J
11 år: Maria Weiseth, G 11 år: Markus
Orskaug, G 12/13: Andreas Viken, G
14/15: Kristoffer Kristiansen
Super G: J 8 år/Y: Thea Strüzel, G 8
år/Y: Fredrik Blomqvist, J 9 år: Ida
Torp, G 9 år: Håkon Hebæk, G 10 år:
Eirik Bang, J 11 år: Anja Bang, G 11 år:
Markus Orskaug, G 12/13 år: Andreas
Melkeraaen G 14/15 år: Kristoffer
Kristiansen
Liabakken: Vi har fått på plass den
nye preppemaskinen og den har fungert
helt optimalt så Bakken har vært veldig
godt preparert i vinter. Vi solgte omtrent
like mange årskort som i fjor og det er
svært bra tatt i betrakning av at vi kom
i gang veldig sent. Ole Edward som er

styreleder for Liabakken og som har
vært pådriver og har stått for prosjektene
knytte til Liabakken, (ny preppemaskin,
innlagt vann og toalett og utbygging
av varmestue) har gjort en kjempe
jobb helt frem til snøen kom og han
inviterte bidragsyterne som Obos, DNB,
skikretsen og bydelen til og se hvordan
det har blitt og for og se og prøvekjøre den
nye preppemaskinen, det var ca 25 som
kom og Akers avis dekket begivenheten,
alle som har bidratt med økonomisk støtte
var veldig positive til videre støtte for
utvikling av Liabakken.
Vi planlegger nå sommertrening,
barmark, styrke, brytetrening, turn,
triatlon og ski samling på Juvas og
innendørs ski kjøring i Tyskland.
Henning Lundby
Leder alpingruppa

SENIOR-TRIMMEN HERRER
HSIL H-Mosjon

har trening på Haugen skole (Høybråtenveien 4)
hver ONSDAG kl 20.15 i periodene JAN – APRIL og SEP – DES.
Treningsavgift kr. 350,- Gratis prøvetime
Vi tar gjerne med flere som kan trenge litt ”Gubbe-mosjon”.
Vi er en herlig / frodig gruppe menn (35 -40 personer) med forskjellige
kropps-fasonger uten at det nedsetter gleden av å trimme.
Vår alder er mellom 38 og 78 år. Noen av oss har problemer med knær og
hofter og noen har gjennomgått hjerte-operasjon.
Trimmen består av litt kurvball, litt jogging og mest linjegymnastikk
med diverse øvelser som bøy og tøy samt avslapning.
Vi har et meget hyggelig og sosialt treningsmiljø og
ser gjerne at du tar med deg venner og kjente.
Kontaktpersoner:
Thore Palving (trener)
Tlf. priv. 22.21.07.81. E-post: thore@bjornson-langen.no
Mob. 95.49.46.80
Arne E. Mathiesen (sekretær/kasserer)
Tlf. priv. 22.21.18.55. E-post: arne.mathiesen@c2i.net
Mob. 93.21.20.14

Flotte resultater i Opplandspokalen
Helgen 4. og 5. februar gikk
Opplandspokalen på Lillehammer
av stabelen. HSIL turn stilte med to
tropper, en rekrutt-tropp i mix klassen,
og en jente-tropp i juniorklassen, med til
sammen 14 turnere. Opplandspokalen er
en stor konkurranse med deltagere fra hele
landet fordelt på 80 tropper.
Juniorene konkurrerte på lørdagen. De

begynte i trampett, og kom på 6. plass,
med karakteren 8,6. Deretter var det
tumbling. Jentene turnet veldig pent og
rent og kom på en flott 2. plass, med
karakteren 10,25. Så var det frittstående,
hvor de kjørte veldig bra, og kom på 3.
plass med karakteren 10,05.
Rekruttene fikk mulighet til å vise seg
fram tidlig på søndagen. Først ut var

Rekrutt-troppen Eirin Husom Jørgensen, Marie Hovland Hermundstad, Maria
Gullbrå Jorde, Trym Karlsen Holten, Julia Fanebust Paulsen, Thea Bossum og
Aleksander Trollebø.

trampett. Her var de litt uheldige, men
klarte å få en fin 9. plass med karakteren
8,3. I tumbling turnet de veldig pent
og rent, og kom på en flott 3. plass med
karakteren 10,25.
I tillegg til imponerende resultater var det
en hyggelig og sosial tur.
Tekst og bilder: Aina Colban

Vilde Nyjordet, Erica Gulliksen, Martine Rosenkilde Hansen, Maria Lona
Gundersen, Kristina Ødegaard, Hanne Økland og Anneli Strand.

HSIL Friidrett TRENINGSTIDER 2012 - 2013
STOVNER SKOLE okt - april INNGANG B – INNETRENING
v/ trener Bjørn
MANDAGER kl 17 – 18.00 (født 2002, 2003, 2004 & 2005)
MANDAGER kl 18 – 19.00 for 10 år og eldre (født 2001 og før)
Oppvarming UTE fra kl 17.45 og ferdig oppvarmet til kl 18.00
da innetreningen begynner.
HØYBRÅTEN SKOLE okt - april
v/ trener Svein Tore
TORSDAGER kl 18.00 – 19.00 for 10 år og eldre (født 2001 og før)
Oppvarming UTE fra kl 17.45 og ferdig oppvarmet til kl. 18.00
da innetreningen begynner

Norges-cup 2012
startet i Trøgstad
10.-11.mars var 173 jenter og 86 gutter
samlet i Trøgstad for å turne den første
Norges cup konkurransen i 2012. Natalie
Hyrve
turnet seg til en 4. plass i klasse 11 år med
totalt 35 deltagere. Natalie hadde et fall i
bom ellers en bra konkurranse.
Kristin Bjørnbak hadde også et fall i bom
og ente på en 9.plass i 12 årsklassen med
totalt 41 deltagere. Viola Hyrve turnet seg
til en 10 plass i kl. 2 og kaia Marie Bøe fikk
4.plass i kl.3.
Tekst og bilde: Bente Stensrud

BISLET STADION
(innendørs) okt - april. v/ trener Bjørn
TIRSDAGER kl. 18.30 – 20.00 (født 2001 og før)
STOVNERBANEN
april – oktober UTETRENING v/trener Bjørn og Svein Tore
MANDAGER kl. 18.00 – 19.30 ca. 8 – 10 år
Kl. 18.00 – 20.00 ca. 11år og eldre
ONSDAGER kl. 18. – 20.00 ca. 11 år og eldre
Det er ingen trening i skolenes ferier og fridager.
Treningsavgift kr. 500,- pr. år betales til HSIL Friidrett Konto nr 1644.27.29119
Klubbkontingent kr. 175,- pr. år betales til Høybr. & Stovner IL Giro i posten.
Kontaktpersoner:
Arne E. Mathiesen 93.21.20.12 – arne.mathiesen@c2i.net
Linda Botterli Erstad 90.15.11.83 – b.erstad@online.no

Kristin og Natalie.
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Historiske HSIL-jenter
HSIL har nå etablert et juniorlag på jentesiden – for
første gang i HSILs historie. HSIL J19 består av det
gamle J95-laget, som var
regnet som et av landets
beste, i tillegg til noen jenter fra Ellingsrud IL som
vi har inngått et samarbeid
med. Dette for å få det til
å gå opp med antall spillere og for å gi flere jenter
i lokalmiljøet et tilbud om
11’erfotball. Selv om dette
er det første året med juniorfotball har vi allikevel
hevdet oss så langt i år. I
vinter har vi blant annet
vunnet Tærud Elite Cup,
hvor vi slo rekruttlaget til
toppserielaget LSK Kvinner i finalen, og
sølv i Kurland Cup. Vi stiller i 1. divisjon,
som er den nest høyeste divisjonen, med
innstillingen om at hver kamp skal vinnes
og at fotball er gøy. Hjemmekampene våre
spilles på Høybråten Stadion, med unntak
av den første som spilles på Ellingsrud, og
vi lover tilskuere god underholdning. Alle
er hjertelig velkomne!

Vi gleder oss til seriestart torsdag 12. april
og til å vise hvor i byen det spilles best
fotball. Sesongen 2012 blir en kanonbra
sesong med nytt gress og nye muligheter.
Vi ønsker alle lag i HSIL lykke til!
HØYBRÅTEN HEI!
Rasmus Olstad Semmerud,
Hovedtrener J15 og J19

Fair Play i HSIL
Fotballgruppa fikk for andre gang FAIR
PLAY prisen fra Oslo fotballkrets på
kretstinget. Den fikk vi fordi vi jobber
kontinuerlig med FAIR PAY. Vi har FAIR
PLAY kvelder med ungdommer hvor temaet er verdiene og holdningene i HSIL.
Vi snakker om det på tillitsmannsmøter,
foreldremøter og med trenere. Det gjelder
holdningskontrakter, foreldrevettregler
og kampverter. Det skal kjennetegne lag
fra HSIL at vi oppfører oss fint som spillere, trenere og foreldre. Når man skal
spille kamp på Høyråten skal man føle seg
velkommen. Og nå som vi har fått så fin
bane inkluderer det også å ta vare på den
og holde det reint og ryddig.
Det er laget nytt FAIR PLAY program for
de neste 4 årene
bilde
På forsiden
er det avbildet 4 gutter fra et av 2000 lagene. De samme 4 gutta i lyseblå drakt skal
henge på plakater med foreldrevettregler
på alle klubbhus i hele Norge. Et ærefullt
oppdrag som forplikter at vi fortsetter som
gode representanter for klubben.
I forbindelse med lanseringen av brosjyren
ble hele laget samt undertegnede invitert
på en helaften på Ullevål. Både fotballpresident Yngve Hallen og dommerlegenden
Terje Hauge holdt tale og takket oss. Vi
fikk se kontoret til breddesjef Alf Hansen, fotballmuseet og garderoben. Det
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hele ble avsluttet med pizza og utdeling av
FAIR PLAY effekter.
FAIR PLAY vil være satsningsområde også
fremover og det er flott å se at trenere og
lagledere følger opp.
Unni

Æresmedlemsskap
til Tor Andresen

Fotballgruppa gratulerer Tor med æresmedlemsskapet, veldig, veldig fortjent.
Ekstra hyggelig var det at familien til Tor
var tilstede ved overrekkelsen. Tor har
fulgt opp barna sine gjennom alle år, sønnen Lars er keeper på A-laget. Kona Merete har i alle år måttet dele Tor med fotballgruppa, og det er vi selvsagt glad for.
Tor har spilt fotball i HSIL siden han var
7 år. Sin første A kamp spilte han som 16
åring. Han var fast keeper på A laget fra
han var 18-35. Deretter ble det Old boys
fotball, han spiller fremdeles på Veteran
laget. Totalt har det blitt mer enn 750
kamper for HSIL. Han var trener for laget
til sønnen frem til junioralder, totalt 8
sesonger. På A laget har hatt ulike roller
siden 03, han er nå lagleder. Tor har vært
med i fotballstyret siden 99 som materialforvalter, populært kalt Tor i bua. Han var
med på de 10 første HSIL TINE fotballskolene. Tor har vært aktiv i flere grupper
i idrettslaget. Fotballgruppa håper på bidrag fra Tor i mange år fremover.
Vi setter utrolig stor pris på deg Tor.
Unni

Fotballgruppas
hederspris 2011
Prisen gikk i år til Jan Harald Olsen og
Svein Øvregård. Begge har fulgt opp 95
årgangen. Jan Harald med jentene og
Svein med guttene. Begge to har gjort stor
sportslig suksess med sine lag, men ikke
minst vært med å forme ungdommene
til flotte rollemodeller for HSIL. Jan
Harald har gjort en formidabel innsats
for jentefotballen i HSIL. Heldigvis har
vi gleden av å ha de med oss videre i
juniorfotballen.
Takk for innsatsen begge to.
I år var det også mange som ble hedret
for innsatsen som trenere, lagledere eller
tillitsvalgte i 5 og 10 år.

God glid for langrennsgruppa
Rekorddeltakelse på Oslo Skifestival,
gode resultater i sporet og et fyrverkerisalg det luktet svidd av, det har vært en
god sesong for HSIL langrenn.
Langrennsgruppa har lagt bak seg en
litt kort, men veldig innholdsrik sesong.
Høydepunktet for langrennsgruppa var
som alltid arrangeringen av Oslo Skifestival. I år var vi tilbake i Holmenkollen etter tre år på «avveie» på grunn av ombyggingen i riksanlegget, og med vår tilbakekomst dit, ble det rekorddeltakelse. Hele
1.450 deltakere fra seks år og oppover
startet lørdag, søndag var det rundt 1.000
startende. Dette gjør rennet til et av de
desidert største i Norge hvis man ser bort
fra turrenn som Birken. Som vanlig er
det foreldregruppa i HSIL langrenn som
står for hele gjennomføringen, slik det har
vært siden 1984, og i år var det 110 voksne
som sørget for at alt gikk på skinner.
I år måtte det også innføres kveldsskift
ettersom vi nesten var utsolgt for kaker
i kiosken etter lørdagen og trengte mer
påfyll til søndagen. Samme dag som Oslo
Skifestival ble arrangert, ble den internasjonale World Snow Day arrangert. Begge
arrangementene ble dekket av Søndagsrevyen på NRK, og de som er interesserte i å
se innslaget samt bilder fra helgen, kan gå
inn på www.osloskifestival.no.
Før jul hadde langrennsgruppa sin faste
familiesamling på Venabu litt nord for
Lillehammer. Også her var det rekordoppmøte. Mens vi tidligere har ligget mellom
90 og 100 deltakere, var det i år hele 135
aktive, søsken og foreldre med. Det ble en
utrolig fin helg, selv om vi gjerne kunne
hatt litt mer snø.
Også i år har våre løpere hevdet seg godt
i flere konkurranser. Jørgen Braathen har
hatt veldig fin fremgang i år. Han studerer
ved NTNU og går på Team NTNU og
ble nummer fire i Skandinavisk cup, og
har to fjerdeplasser i sprint i Norgescup.
Han har også tatt en tredjeplass på et renn
i Sverige med sterk deltakelse fra den svenske eliten.
Solfrid Braathen har satset mer på langløp
i vinter, og vant Holmenkollen Skimaraton. Torgeir Moe fikk en første og to
tredjeplasser i KM i klassen M17. Han ble
tildelt et stipend på 5.000 kroner fra Seniorgutta for sine meritter i fjor. Søsteren
Karianne Moe fikk to andreplasser i KM i
klassen J15.
Jon Olsen ble kretsmester i veteranklassen,
men Oline Horten kom på andreplass i
KM i klassen J16.
Elise Hagen tok en fin 3. plass i KM på 5
kilometer klassisk i klassen K19/20, mens
Linn Baarlid fikk samme plassering i sam-

HSIL langrenn hadde rekorddeltakelse på Oslo Skifestival i HOlmenkommen med 1.450 startende lørdag og
1.000 søndag. Det gjør arrangementet til et av de største i Norge.

PÅ HUGGET: Intens stemning når stafettstarten går.

YRENDE FOLKELIV: Det var svart av mennesker i Kollen under Oslo Skifestival.

me klassen på 10 kilometer friteknikk.
Klubben hevdet seg også godt i vårt eget
renn, Oslo Skifestival, med seier til Magne
Lund Hansen i seniorklassen, mens Karianne Moe tok to andreplasser.
Langrennsgruppa gjennomførte for første gang fyrverkerisalg på klubbhuset i
romjulen. Dette ble så vellykket at vi har
bestemt for å gjennomføre det også i år.
Takk til alle som støttet oss, og nå som
fyrverkerisalget er mer kjent enn i fjor, hå-

per vi enda flere tar turen til klubbhuset.
Styret i langrennsgruppa takker alle aktive, foreldre, trenere og oppmenn for
strålende innsats gjennom vinteren, og
vi gleder oss allerede til neste sesong, selv
som snøen gjerne kan vente noen uker
med å komme.
Kaare Martin Granerud
Formann HSIL langrenn
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Utvidelse av Linjebakken
Det blir nå utvidelse av Linjebakken. Byrådet har bevilget
2,5 mill. kroner innenfor Groruddalssatsingen for 2012.
Dette skjer etter mange års påvirkningsarbeid fra ulike instanser og med årlige
enstemmige vedtak i bydelsutvalget på
Stovner. Det kan tilføyes at uten Groruddalsmidler hadde denne utbedringen ikke
kommet nå. Linjebakken er i dag en smal
adkomstvei til jernbanestasjonen som
brukes av både gående, syklende og
bilister. Dagens vei er tre meter bred med
noe større bredde enkelte steder. I bakken opp mot Linjeveien er Linjebakken

svært bratt; opp mot 14,5% stigning.
Høybråten velforening har fått oversendt tegningen for utvidelsen fra
Bymiljøetaten.I beskrivelsen sier de at
følgende tiltak skal gjennomføres: 1)
Veien blir utvidet på sørsiden inn mot
fjellskjæringen, slik at total veibredde blir
ca. 4,25 m. 2) Det anlegges en møteplass for biler omtrent midt i bakken. 3)
Det monteres nytt kjøresterkt rekkverk. 4)
Stigningen justeres slik at det blir maks.
12% stigning.
5) Det etableres gjennomgående fortau i
Linjeveien. 6) Ny belysning og drenering
gjennomføres.
Det er uavklart hvorvidt trappen ned til
perrongen vil bli utbedret. Den største

delen av trappen går på Jernbaneverkets
grunn. Oslo kommune bør imidlertid tilstrebe å få Jernbaneverket til å utbedre
trappen samtidig med øvrig utbygging
av Linjebakken. Ellers vil snarveien opp
til Linjeveien forsvinne. Når det gjelder
tidsplanen, har Bymiljøetaten en rammeavtale med entreprenører, slik at dette
ser ut til å være løst. Men etaten mangler
byggeleder. Dette kan innebære at de
først kommer i gang over sommeren.
Siden veien vil måtte stenges fysisk i en
periode, bør imidlertid hovedutbyggingen
av Linjebakken skje i sommerferien. Da
blir færrest berørt. Bl.a. vil beboerne innerst i Linjebakken ikke ha tilgang med
bil når veien er stengt.
Vi håper at Linjebakken er ferdig utbedret
i løpet av høsten. 

Ragnar Torgersen

Høybråten
Tannklinikk AS
Høybråten Tannlegekontor
Vi ønsker all nye og gamle kunder
Velkommen til lyse og trivelige lokaler
Ring oss for time, eller besøk oss
Gode parkeringsmuligheter

Høybråtenveien 76
Telefon 22 21 70 70
www.hoybratentannlege.no
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Tannlegene
Lilly Mai Tran og
Duy Nguyen

Høybråten barnegospel sprer glede
Når Høybråten barnegospel
opptrer, er det mange, brede
smil å se. Det er tydelig at
folk lar seg sjarmere av jenter og gutter i alderen 5-9
år som synger sanger som
svinger.

ger vi selvsagt en del, men vi rekker også
en god pause med frukt og saft, andakt
og utlodning. Utlodningen er kveldens
høydepunkt.»
Koret har ingen fast pianist, men bruker
i stor grad singback, blant annet sanger

fra CD-ene til Lisa og Sofie Børud. Dette
er popmusikk med gode tekster, og det
fenger tydeligvis barna.
Dersom noen ønsker informasjon om
Høybråten barnegospel, kan de kontakte
Marit Ecklo Brevik på telefon 907 24 333.

Marit Ecklo Brevik fra Normisjon på Høybråten tok initiativ til barnegospelen for
halvannet år siden.
«Jeg dirigerte to barnegospelkor i min
ungdom, og som mor til tre barn som er
glade i å synge, var det et savn at det
ikke var et kristent barnekor på Høybråten. De første to semestrene hadde vi
en musikkstudent fra Høgskolen i Staffeldtsgate som dirigent, men fra høsten
overtok jeg selv som musikalsk leder. Det
er utrolig gøy å være sammen med 17
flotte barn som synger, leker, tuller – og
bråker litt.»
Høybråten barnegospel øver på Normisjons Hus i Bergtunveien 2 annenhver
mandag fra kl. 17-19.
«Vi begynner med «pølsefest» kl. 17. Da
kan de voksne som følger barna sine på
korøvelse få seg en matbit også. Så syn-

DIN LOKALE LEVERANDØR AV
HELSE- OG SYKEPLEIERARTIKLER

FOTUKE 7.–12. MAI

Det danske firmaet New Feet har utviklet en spesiell kolleksjon for folk
med diabetes, gikt eller følsomme føtter.
Fottøyet har god plass, suveren støtabsorbering og høy stabilitet.

Godkjent av NAV for utlevering
av utstyr på blåresept
•
•
•
•
•

Inkontinens
Kateterisering
Stomi
Brystproteser
Ernæring

www.new-feet.com

Øvrige produktområder

• Ortoser og støttebandasjer
• Støttestrømper og
kompresjonsbehandling
• Reisestrømper
• Sårprodukter
• Hud- og fotpleie
• Helsesko
Vi tilbyr utkjøring av varer
BUTIKKEN VÅR FINNER DU PÅ SKÅRERSLETTA 18 (VIS-A-VIS METROSENTERET) PÅ LØRENSKOG. TLF. 67 91 96 72
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Starveien borettslag
VEL-NYTT har bedt Starveien borettslag
om en statusrapport. Starveien borettslag, er et borettslag underlagt OBOS. Borettslaget ble ferdigstilt i 1980, og består
av 193 leiligheter, fordelt på 85 rekkehus
og 108 terrasseleiligheter.
Høsten 2011 ble rehabilitering av terrasseblokkene avsluttet, og resultatet er
riktig så bra – lyse og fine farger. Rehabiliteringen besto av nødvendig utvendig
vedlikehold, som utskiftning av platebekledning og panel, utbedring av betong
og nye gulv på terrassene. Samtidig har
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vi byttet ut postkassene i terrasseblokkene, som nå også er flyttet inn i oppgangene.
I 2010 ble den gamle varmtvannsberederen som dekker alle leilighetene i terrasseblokkene byttet ut. Installasjon av nye
beredere med varmepumper ble montert.
Starveien borettslag er ett trivelig sted å
bo, og det er gledelig at leilighetene i borettslaget er lett omsettelige.
Hilsen Styret, Starveien borettslag

17. mai-tog
fra Høybråten
til Furuset
AV GRO STRØMME
Både Hornfjellskolen og Fernerskolen ble drevet som underbruk av
Furuset skole. Det virket inn på
17. mai-feiringen. Sigurd Wiig har
fortalt at i 1921 gikk han og de andre elevene i 17. mai-tog fra Hornfjell til Furuset skole.
Da de kom fram, holdt Engebret
Reistad, overlæreren på Furuset,
talen for dagen. I 1922, da Høybråten skole var tatt i bruk, gikk
fortsatt Sigurd og de andre elevene
fra Høybråten i 17.-mai-tog til Furuset. Men da de var vel framme,
opplevde ungene noe gledelig; tale
for dagen ble holdt av Hilmar Bjørnstad, den første overlærereren på
Høybråten skole.
I 2002 er Sigurd over 93 år. Han
husker fortsatt hvor stolt og glad
han var 17. mai 1922. Endelig
hadde Høybråten både egen skole
og en overlærer som kunne holde
17.-maitale. Sigurd døde i 2008,
nesten 100 år gammel.

Høybråten Sanitetsforening
Av Anne Stene
Leder Høybråten sanitetsforening
Høybråten sanitetsforening
hadde sitt årsmøte 1. februar
2012 og styret fikk følgende
sammensetning:
leder Anne Stene
kasserer Toril Gulbransen
sekretær Helga Markussen
styremedlem Asta pedersen
vara medlem Aashild Pettersen
vara medlem Mally Ytterdal

Onsdag 5. september skal vi ha
Temakveld - dvs en åpen møtekveld. Vi
får besøk fra IKS - Interessegruppa for
Kvinner med spiseforstyrrelser. Vi tror
dette kan nå mange og har dette interres-

se for deg er du hjertelig velkommen!
Følg med på plakatene våre.
Styret ønsker alle en god forsommer og
sommer!

Medlemsmøtene holdes den første onsdagen i hver måned og starter kl. 19.00 i
Bergtunveien 7B. «Huset Vårt»
Programmet for våren er følgende:
onsdag 11. april mannekeng-oppvisning
fra Vivikes AS på Stovner.
Onsdag 2. mai møter vi våren med sang
og musikk v/ Birgit Skogen.
Onsdag 6. juni har vi sommertur (påmelding)
Av andre aktiviteter har vi «Åpent Hus»
hver torsdag fra kl. 11.00. Det er salg av
kaffe og vafler, og her går praten livlig.
Her er alle hjertelig velkommen!

TA MED DENNE
ANNONSEN
OG FÅ 4 LITER
SPYLERVÆSKE!
1 STK. PR. KUNDE
V/BESTILLING
AV TIME

Stovnerbrua Service Senter AS

Stovnerveien 4, 0980 Oslo • Telefon 22 10 10 52 • E-mail: oddvar@stovnerbrua.no
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Blomsterbutikken utvider
Siden juli 1993 har vi hatt
blomsterforretning i Høybråtenveien 40. Til høyre er faksimile av artikkelen i Vel-Nytt
oktober 1993.
Tekst og foto: Arild Rognlien
Fortsatt står Gro Jakobsen bak disken,
like blid som alltid. I mellomtiden har forretningen andre eiere og har utvidet med
begravelsesbyrå.
Vi ser jo nå at de har utvidet og som en
av bladets mest trofaste annonsører
gjennom snart 20 år, var det på sin plass
med en prat. Her kunne daglig leder Odd
Schikora fortelle at de hadde kjøpt hele
gården og utvidet der frisørsalongen var.
De disponerer nå hele første etasje.
Det hele startet hos Welles blomsterforetning i Bekkevoldveien der Gro Jakobsen
og Mona Nyhaugen var ansatt. I 1993
flyttet Welles blomsterforretning til Kaldbakken. Gro og Mona ville heller være
på Høybråten, og da et lokale i Høybråtenveien 40 sto ledig, startet de sin egen
blomsterforretning der. I samme lokale
drev Olaug Hoel Hoels Handelshus og
senere holdt et TV-firma til her. I 1996
ble det en endring ved at Borghild Ruud
kom inn som eier og nå med begravelsesbyrået.
I tillegg til Borghild Ruud er de nå seks
ansatte: Odd Schikora, Gro Jakobsen,
Siri Dahlback, Tine Ruud, Siv Clausen
og Patric Johansson og forretningen
går bra. De leverer, som de sier, til alle
anledninger fra vugge til grav over hele
Oslo-område innbefattet nedre Romerike.
Nå som de har fått større plass, satses
det enda mer på pyntegjenstander som
for eksempel vaser og lykter i stort utvalg.
Et rom med utstilling av gravsteiner er
også planlagt. De fører et godt utvalg
sommerplanter både til hager og gravsteder.
Prisene er absolutt konkurransedyktige.
De tar inn mindre kvanta enn de store
kjedene og har dermed bedre kontroll
med kvaliteten. For øvrig har de ord på
seg for å være svært flinke med blomsterdekorasjoner av alle slag.
I det vi forlater Odd og hans blide blomsterpiker ønsker Gro oss velkommen til
en hyggelig handel. Dette støtter vi fullt
ut. Bruk forretningene på Høybråten og
behold et levende samfunn.

Til høyre: Utsnitt av den nye butikken.
Bildet over: (fra venstre) Tine Ruud, Gro
Jakobsen, Siri Dahlback og Odd Schikora.
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TANNLEGER OG SPESIALISTER I LØRENSKOG

La oss ta vare på tennene dine
Tannhelsesenteret på Lørenskog er en stor og moderne klinikk med 15 behandlingsrom, 12 tannleger, tannpleiere og tannlegespesialister.
Våre spesialister tar imot henvisninger:
Behandling av tannkjøttsykdommer (periodonti).
Rotfylling av tenner (endodonti).
Tannregulering av voksne og barn (kjeveortopedi).
For voksne tilbyr vi tannregulering på baksiden av tennene.
Generell kirurgisk behandling og innsetting av tannimplantater.
Behandling av snorking og moderat søvnapné.

www.digeldesign.no

Vi har tannlegevakt kveld, helg og helligdager
932 63 447
For mer informasjon:

www.tannhelsesenter.no
TANNHELSESENTERET LØRENSKOG AS
Solheimsenteret, Skårersletta 10, 1473 Lørenskog
post@tannhelsesenter.no

t: 67 91 72 00
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Historien om
Holmsens Magasin
Alle på Høybråten vet vel nå
at Holmsens Magasin har
lagt ned forretningsdriften i
Fredheimveien. 3.
Også her i Vel-Nytt vil vi
gjerne gi en honnør til dette
firmaet som har betydd så
mye for så mange.
En liten mimrestund er vel
da på sin plass?
Av Frøydis Cederkvist Stenerud
Fra midten av 1930-tallet startet Harry
Nilsen forretningen på toppen av Nilsebakken, «Høybråten Isenkram og Malevareforretning». Her fant kundene det
meste av det de trengte: Kjøkkenartikler
og leker, småsaker til huset, verktøy,
vaskeprodukter og skomakerartikler, ja,
alt hva en isenkram kunne inneholde den
gangen. Huset ble bygget på tidlig trettitall, og familien bodde først ved siden
av butikken der kontorene nå har vært.
Men da huset ble bygget på, flyttet de
opp i andre etasje. Med litt hjelp av sin
kone Edith, drev han forretningen til han
dessverre døde allerede i 1947, bare
37 år gammel. Harry og Edith fikk tre
barn, Steinar, Runi og Tor. Edith «brettet
opp ermene» etter Harrys bortgang og
fortsatte forretningsdriften mens hun tok
handelsbrev på kveldstid. Det måtte hun
ha for å kunne drive forretningen videre.
Allerede i 1948 ble hun kommisjonær for
Norsk Tipping. Lurt å ha mange ben å stå
på, tenkte hun nok.Etter noen år alene
giftet hun seg med Tor Holmsen. Han var
elektroinstallatør og drev en elektrisk forretning i ei lita bu på Mailund. De slo forretningene sammen, og slik ble det altså
til HOLMSENS MAGASIN som vi har
kjent det i over femti år.
Familiebedrift
Det har i alle år vært en familiebedrift
med både andre og tredje generasjon,
både som elektrikere og forretningspersonell. At alle de tre barna var interessert
i å gå inn i bedriften var jo nesten unikt.
Steinar utdannet seg til elektriker og har
de senere årene vært daglig leder av bedriften. Tor ble også elektriker, men jobbet etter hvert mye i butikken. Dessverre
døde han så altfor tidlig for noen år siden.
Men Runi hadde egentlig litt andre planer.
Hun ville hjelpe til en stund i butikken fra
1959, for å tjene litt før hun tok fatt på
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Dette bildet er tatt på slutten av 70-tallet og bakerst til venstre ser vi : Steinar Nilsen og Rolf
Ruud. Fra venstre i annen rekke ser vi Rune Langmoen, Arild Hansen og Mitcho. Den eldre
herren ved siden av, med briller og grått hår er Trygve Svarthol, og til høyre for ham, Tor Nilsen.
Første rekke fra venstre: Ea Østvang, Solveig Semb Mathiesen, Tor Holmsen, Runi Erlandsen
og Edith Holmsen.

utdannelse som tannlegeassistent. Men
slik gikk det altså ikke. Hun ble værende i
forretningen, og der har hun likt seg godt.
Så det som skulle være et par, - tre år i
butikken, ble til vel femti år. Det fortjener
honnør. Nå fyller hun sytti år i 2012 og
ønsker å nyte pensjonisttilværelsen.
Det er henne vel unt. De siste årene har
Runi, datteren hennes Trude og Tors datter Hege, tatt seg godt av alle kundene
med noe hjelp fra andre ansatte. Steinar,
daglig leder av firmaet i mange år, vil i
en alder av syttito gå av med pensjon.
Det fortjener han. Installasjonsdelen av
firmaet drives videre av Steinars sønn
Frode, nå under navnet «Holmsens elektro», med samme telefonnummer som
før, 91741489.
Forutseende
Allerede i 1964 skjønte Tor Holmsen at
det å være med i en kjede, ville være en
fordel. Han ble med på starten av Eilagkjeden, elektrointallatørenes innkjøpslag,
nå bedre kjent som Expert, Elkjeden og
Elfag. Han mente de ble mer konkurransedyktige da. Hvitevarene gjorde sitt inntog sammen med mange andre elektriske
artikler. Og de la sin sjel i å ha varekunnskap om de forskjellige tingene. Her fikk
man god hjelp.
Gode minner
I min barndom var dette en butikk som
«alle» var innom. Det var ikke store sen-

tere rundt omkring på alle kanter, men
det trengte vi heller ikke. Vi hadde jo
Holmsens Magasin. Her handlet vi smått
og stort. Og når butikken var stengt stoppet vi ungene foran vinduene og «valgte»
ting vi ønsket oss. Valgene gikk på tur,
uansett hvor mange vi var. Og det var
mye fint å velge i: Flotte lamper, vaser og
pynteting. Og da de begynte med parfymeriavdeling, ble det enda mer spennende å titte på. Vareutvalget skiftet med
motene, så det var stadig noe nytt. Til jul
var det ekstra flotte, fargerike utstillinger
med nisser som bukket, som de minste
ungene neide og bukket tilbake til. Morsog farsdagsgaver, bursdags-og julegaver,
ja mange ble kjøpt i Holmsens Magasin.
En eldre dame jeg kjenner fortalte at da
hun vokste opp på Furuset, var det stor
stas å dra opp til Høybråten for å handle
i magasinet. Hun flyttet hit til Høybråten
i 1939, og familien fortsatte som trofaste
kunder der. Og vi er mange godt voksne
som har de fleste større elektriske artikler, lamper og småartikler derfra.
Maleavdeling
Maleavdelingen er et kapittel for seg.
Spesielt Trude har vært selve ankeret
her. Hun har vært til uvurderlig hjelp for
veldig mange. Både når det gjelder farger
og utstyr. Hun har blandet seg fram til de
vanskeligste farger vi ønsket oss, både
i hus og hytter. Og når vi lurte på hva vi
hadde brukt forskjellige steder for både to

og tre år siden, ja da slo Trude bare opp i
permen sin, og der sto det. Med kurs hos
maleleverandører, kunne hun svare på
det meste, og var hun ikke sikker, så undersøkte hun det. Vet ikke hvordan vi skal
klare oss uten hennes kyndige veiledning
gjennom oppussingsprosessene videre.
Godt vi har gjort unna en del større arbeider før de sluttet. En stor takk til Trude for
mye god hjelp.
Service
Hvor mange foreninger og klubber som
har fått gevinster fra Holmsens Magasin,
ja, det er det nok ingen tall på. Alltid med
et smil ga de store og små gjenstander
for å støtte opp om lokale foreninger.
Lurte vi på om den spesielle lampen passet eller ikke, i stua eller kjøkkenet, ja så
fikk vi låne den med hjem for å sjekke.
Den servicen som er blitt gitt her gjennom
forretningens levetid, den skal vi nok lete
lenge etter for å finne, hvis det overhodet
er mulig. Nå må vi prøve å finne oss til
rette i de store butikkene, men det blir
ikke helt det samme.
Post og medisinutsalg
At posten har forsvunnet fra Høybråten er
mer enn leit. Da postkontoret ble nedlagt,
var det fortvilelse for mange her. Men
så kom «Post i butikk» hos Holmsen, og
det fungerte kjempebra. Elisabeth og de
andre som fikk opplæring hos Postverket,
kunne hjelpe oss med det meste. Posten
er nok et stort savn. At Posten også har
splittet Høybråten i to er helt uforståelig.
I 2008 fikk denne avdelingen prisen for
«beste Post i butikk». Vel fortjent! Det er
ikke like enkelt for alle å komme seg til et
postkontor utenfor distriktet. Og det blir
ikke den samme personlige tonen et sted
hvor en ikke er kjent. For mange blir det
også vanskeligere med henting av medisiner. Det er mange eldre på Høybråten,
og det har vært fint å ha medisinutsalg og
henting her. Nå må de med bil eller buss
for å få tak i det de trenger. Noe reseptfritt kan man heldigvis få kjøpt på Kiwi.
Vi håper at noen tar utfordringen med å
drive «Post i butikk « her igjen. Vi vil at
Høybråten skal være et levende og godt
sted å bo. Da ønsker vi ikke å miste flere
sentrale samfunnsinstitusjoner.

Julegrana
I nesten femti år var det julegrantenning
utenfor Holmsens Magasin. Store og små
gikk «mann av huse» for å være med
på dette, år etter år. Det var skikkelig
julestemning og stor stas når julegata ble
tent, kanskje Norges minste, men veldig
fin. Velforeningen sto i flere år for poser til
barna, og det var taler, sang og musikk.
Etterpå var det sammenkomst på bedehuset med kaker, kaffe og underholdning.
For noen år siden ble det for liten plass
foran butikken, så i 2006 ble tenningen av
grana flyttet til Høybråtenparken. Heldigvis er folk fremdeles flinke til å møte opp.
Velforeningen gjør en kjempejobb her og.
En æra er over
At Holmsens Magasin nå er lagt ned må
jeg si føles utrolig trist og leit. Denne butikken har vært en del av vår tilværelse,
spesielt for oss som har vokst opp på
Høybråten. Personalet hadde ofte tid
til en liten prat og de ble godt kjent med
kundene sine. Det var trygt å handle hos
Holmsen. Fikk du ikke med deg større
ting selv, så kjørte de det hjem til deg.
Og de tok gjerne med seg det gamle
tilbake.
De siste årene innførte de også vafler og
kaffe på «den store vaffeldagen». Hvem
vil overta den stafettpinnen?
Ja, mye prat og latter har det vært i denne butikken. Og mange var innom for et
enkelt spørsmål eller for å slå av en liten
prat. Det er et stort savn for oss som har
brukt forretningen flittig, men kanskje
også for dem som ikke har vært der så
ofte. Man vet ikke hva man har før det er
borte. Dere har vært svært hjelpsomme
og sosiale. Takk for alle innspill dere har
hatt. Magasinet er en stor del av Høybråtens historie i nyere tid.
Avslutningen
Den 31. januar stengte forretningen dørene klokka sytten. Det hadde de siste
dagene vært salg på alle varene som var
igjen. Mye folk strømmet på, og mange
fikk gjort noen skikkelige kupp.
Hadde det vært så mange der og handlet
jevnlig, ja så hadde nok butikken kunnet drive videre. Men konkurransen er
stor i dag. Stormarked og sentere har

Fornøyde mennesker både foran og bak disken. Trude ekspederer Anne
Andresen. I bakgrunnen står Thomas.

overtatt det meste av handelen, og ikke å
forglemme netthandelen. Det ble vanskeligere og vanskeligere å drive en såpass
liten butikk. En kan ikke overleve på småsalg i dag.
Berømmer dere for å ha tatt godt vare på
kundekretsen i alle år, i tre generasjoner.
Loppemarked og overraskelse
Butikken var stengt og vi regnet med at
alt var over, da annonsen i Akers Avis
inviterte til Loppemarked.Etter ryddingen
fant de ut at her var fremdeles mye å
hente, så loppis måtte være tingen. Her
var lamper og annet elektrisk utstyr, maling og beis, vaskeartikler etc. for en slikk
og ingenting.
Og en stor overraskelse var nok kaféen
de hadde ordnet med. Her fikk vi kjøpt
pølser i lompe, nystekte vafler, hjemmebakte kaker, kaffe, te og saft. Og det gikk
unna. Hørte noen si at nå ble det pølser
til middag i dag. Det ble to spesielle og
hyggelige dager, men med en litt sår
undertone, i alle fall for meg. At kafé var
populært var mange enige i. Folk la planer om at slik ville de ha det videre. Dette
var en god idé. Men så enkelt er det jo
ikke. Idéen var kjempegod. Det ble en fin
avslutning. Og kafé tar vi gjerne. Hvem vil
drive den, mon tro?
Takk
En stor takk til dere alle som drevet og
jobbet i Holmsens Magasin. Dere har
gjort en kjempejobb for vårt lokalsamfunn.
Vi savner dere alle sammen. Og hvem
skal nissen gå til med kaker og godter
nå, da? Det har nok ikke vært enkelt å
bestemme seg for å legge ned bedriften.
Men vi forstår jo at handlemønsteret har
blitt et helt annet de siste årene. Det holder ikke å være «liten og god» i samfunnet i dag.
Så selv om vi synes det er trist, så ønsker
vi dere alt godt i tiden som kommer. Både
pensjonistene og dere som skal ut på
arbeidsmarkedet.
Lykke til i deres nye tilværelse.
En takk fra Vel-Nytt og alle som savner
Holmsens Magasin.
Frøydis Cederkvist Stenerud.

Hyggelig på kafé. Randi, Lena og Ragnhild, alle fra legekontoret.
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FAU på Høybråten skole

Aksjon «Trygg skolevei?»
Foreldrearbeidsutvalget
(Fau) på Høybråten Skole
har i mange år hatt fokus på
trygg skolevei. Fire perioder
hvert skoleår har vi derfor
gjennomført aksjoner kalt
«Gå til skolen». Aksjonens
formål er å få flest mulige
elever til å gå til skolen for å
minske biltrafikken i området.
Ved Leela Borring Låstad
Leder FAU, Høybråten skole
I aksjonsperiodene står foreldre som
vakter rundt hele skoleområdet. Skolens
ledelse og lærere er viktige samarbeidspartnere for Fau for å kunne gjennomføre
en slik aksjon. I tillegg premieres også
det klassetrinnet som har flest gående og
refleksbærende elever. I tillegg til en premie til klassetrinnet, premieres noen elevene ved loddtrekning. Disse premiene
forsøker Fau å få det lokale næringsliv til
å sponse, men dette har vist seg å være
en utfordring. Dersom noen har anledning
til å sponse oss med premier til disse aksjoner tar vi imot med TAKK!
Spesielt på vinterstid er det store utfordringer p.g.a. Høybråtens smale veier og
mye snø, som vedlagte bilder viser. Våre
aksjoner er først og fremst ment som et
holdningsskapende arbeid, rettet mot
foreldre og barn, men vi håper at andre
trafikkanter i området også tar hensyn til
barns skolevei. Før hver aksjonsperiode
sender vi ut e-poster til trafikkskoler i
nærheten hvor vi oppfordrer til at området
ikke benyttes til øvelseskjøring når barn
går til og fra skolen. De fleste trafikkskolene har etterkommet en slik oppfordring.
Vi har kontakt med Stovner politikammer,
som ofte sender ut en patrulje i området under selve «Gå til skole»aksjonen.
Vi har hatt besøk av Trafikkansvarlig

Her er noen bilder som er tatt av en av skolens
naboer. Bildene er tatt rundt kl. 15.30 en vanlig
ettermiddag. Som dere ser, er det mye trafikk,
med parkering på fortau, trange passeringer
etc. Vi oppfordrer på det sterkeste at dere som
kjører og henter barna på skolen, parkerer et
stykke unna og går i Bergtunveien. Da er du
med på å skape en tryggere skolevei for alle
barna våre.
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ved Stovner politikammer, BU leder og
presse.
Fau kjenner til at naboene i området
opplever at det er vanskelig å komme til
og fra egen eiendom, særlig ved skolens
start og skoleslutt p.g.a. trafikken i Bergtunveien. Vi observerer at parkering og
gjennomkjøring i Bergtunveien skaper
utfordrende situasjoner for elevene. Fau
oppfordrer derfor bilistene til ikke å kjøre
og parkere i Bergtunveien ved skolestart
og skoleslutt, dvs. spesielt fra 7.45 – 8.20
og fra 15.30 – 16.45.
Naboer og foreldre har bemerket at trafikksituasjonen rundt skolen er merkbart
bedre i og etter gjennomføring av en ”Gå
til skolen”-aksjon. Etter hvert øker biltrafikken igjen frem til neste aksjonsperiode.
Fau har derfor konkludert med at det er
viktig å gjennomfører disse aksjonene
jevnlig for å bevisstgjøre foreldre og
elever.
Fau har forståelse for at foreldre av og til
må kjøre sine barn til skolen, men oppfordrer til ikke å stoppe rett foran skolen,
men finne et trygg plass å parkere og
gå det siste stykke med barna. For øvrig
anbefaler vi foreldrene å etablere gågrupper.

Vi i Fau oppfordrer foreldrene til å engasjerer seg, slik at vi kan øke vårt fokus på
skoleveiens utforming og kommunikasjon
med relevant myndighet om evt. utbedringer.
Vårt mål er å sikre en trygg skolevei for
alle elever på hele Høybråten. Vi ber
derfor om at bilistene tar hensyn og ikke
skaper farlige situasjoner for gående og
andre trafikanter. Vi i Fau vil fortsette
arbeidet med «Gå til skolen» og takker
de foreldre som stiller opp som vakter og
dermed sikre gjennomføring av aksjonene.

KJØP BOKA OM HØYBRÅTEN
«Lenge det gikk før
Høybråten fikk ... »,
boka med historiske
tilbakeblikk», fra
Høybråten som
Velforeningen har
utgitt, er trykket i sitt
2. opplag.
1. opplaget på 1200
bøker ble nærmest
revet bort. Den er å
få kjøpt hos ved henv.
Velforeningen og
koster kr 200.-

E-post: velhuset@hoybratenvelforening.no

Velkommen til

Mandag
Fredag

7-21

Lørdag

9-20

MINIPRIS
PÅ HØYBRÅTEN

Kjøp kjapt - trygt og billig
Høybråtenvn. 79, 1088 Oslo
Tlf. 22 21 18 63

Tannlege MNTF

KARL KRISTIAN ANDERSEN

Folkvangveien 19
Tlf. 22 21 10 10
Vi fører garn fra
Dale

• Sandnes • P.T. • Drops

Broderiartikler - Syartikler - Knapper
- Glidelåser - Smykker/perler - Quiltestoffer
- Hobbyartikler fra Panduro

Autorisert regnskapsførerselskap
med spisskompetanse på lønn og personaladministrasjon
Erfa Konsulent AS, Pb. 58, 1483 Hagan
Tlf. 67 06 43 10 - Faks 67 06 43 11 - E-post: firmapost@lonningskontoret.no

Solheim Senter
Skårersletta 10 v/Kiwi, tlf. 67 90 09 65
Åpent mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10–17.
Torsdag kl. 10–19 • Lørdag kl. 10–15

Elektro as

TLF. 91 74 14 89 • 41 43 47 51
FREDHEIMVEIEN 3 • 1087 OSLO • E-post: installasjon@holmsens.no
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DAGLIG LEDER
Frivillighetssentralen, Høybråten

Vår mangeårige daglig leder for Frivillighetssentralen Odd Gram vil nå slutte etter eget ønske.
Vi søker derfor en ny daglig leder.
Jobben er ulønnet, og består av følgende oppgaver:
• Være ansvarlig for registrering av oppdrag på PC.
• Betjene kontoret 1–2 ganger pr. uke
fra kl.10.00-1230.
• Markedsføre sentralen utad til brukerne og frivillige
på Høybråten.
• Være bindeledd ovenfor Styret og de frivillige.
Høybråten Frivillighetssentral ble stiftet 05.04.2005.
Sentralen som utelukkende er drevet på frivillig basis,
med tilskudd fra bydel Stovner, er en videreføring av
Frivillighetssentralen på Furuset. Frivillighetssentralen
leier kontor av Høybråten Velforening med adresse:
Linjebakken 4, 1087 Oslo

Tlf.: 22 21 79 67
E-post: frivillig@hoybratenvelforening.no
Organisasjoner som er styrerepresentert og
aktive i sentralen 2012 er:
Høybråten Velforening
Høybråten Arbeidersamfunn
Høybråten Menighetsråd
Normisjonen på Høybråten
Lions-Club Oslo-Høybråten
Alle organisasjoner på Høybråten har mulighet til å
bruke sentralen som samarbeidsarena. Vi oppfordrer
alle organisasjoner og ledere på Høybråten til å ta
kontakt med vår Frivillighetssentral. Dette er en fin måte
å lokalisere behov og ressurser på.
Om dette er noe for deg så kontakt Odd Gram på
ovenfornevnte adresser eller på
tlf. nr. 908 20 922

Vær med å skape et trivelig
nabolag.
Vi er der for både å gi
tjenester og yte tjenester.
Alt er basert på frivillighet og
gleden ved å glede andre.
Primus motor i Frivillighetssentralen,
Odd Gram.

Trenger du hjelp eller har du tid
og ønsker om å hjelpe andre i
nabolaget?
Frivillighetssentralen er der for
din skyld.
Vi trenger flere medarbeidere.
Vær med i vårt hyggelige miljø.
Vi er til tjeneste for de som ikke
klarer seg selv.
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Vi kan hjelpe deg med:
• Følge til lege eller lignende
• Handle etc.
• Hjelpe til å løse
praktiske gjøremål
som ikke krever fagfolk.
Ta kontakt med oss.
Vi holder til på Høybråten
Stasjon.
Ring oss eller kom innom.

Vi er å treffe ukens 5 første
dager mellom kl 10.00 og 12.30

M.v.h. Ragnhild,
Kari, Jan Erik og Odd
Tlf. 22 21 79 67

SKAL DU SELGE BOLIG?
Da gjør du smart i kontakte ditt lokale Aktiv-kontor på Furuset. Vi har solgt mange boliger den siste
tiden i ditt nabolag til meget gode priser. Det avgjørende for et godt salg er å markedsføre boligen
skikkelig, samt at dere bruker en megler som kjenner ditt nabolag godt. Dette garanterer vi for.
Planlegger du salg av din bolig, så anbefaler vi deg å legge den ut for salg NÅ! Kombinasjonen av få
boliger for salg, og mange kjøpere i markedet, har gitt mange prisrekorder hos oss den siste tiden.
Vi holder til ved siden av apoteket i 2 etg! - Ta turen innom for en uforpliktende boligprat !

Vi megler frem dine verdier.
www.aktiveiendom.no

Aktiv Eiendom, Furuset tlf: 22 90 67 90 e-post: furuset@aktiveiendom.no
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Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles
interesse i området og virke for stedets kulturelle, sosiale og
fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet.
Du kan delta aktivt i styret, i en av våre mange komiteer,
eller du kan bare være medlem.
Medlemskapet koster kr. 250,- pr. år for hver husstand.
Ønsker du medlemskap : Send e-post til
velhuset@hoybratenvelforening.no eller innbetal
medlemskontingenten til konto 9005.05.85092.
Husk å oppgi navn, adresse, telefon og e-post-adresse.
Vi ønsker deg/dere velkommen.

Klipp her

Bli medlem av
Høybråten Velforening

Klipp her

Utleie av Velhuset
Priser:
Salen			
Salen			
Møterom 1 etg. 		

fredag-søndag
mandag - torsdag
mandag - søndag

Grasrotandelen
Høybråten Velforening

Annonsepriser

kr 2 700.kr 1 600.kr 500.-

1/8 side farver		
1/4 side farver		
1/2 side farver		
1/1 side farver 		
Siste side:
1/2 side farver		
1/1 side farver		

Reduksjon for medlemmer er kr 100.Prisene er inkludert rengjøring og musikkanlegg.
Henvendelse leie av salen/møterom:
Velhuset tel. 22 21 79 67 mellom kl. 10.30-12.30 (hverdager)
Lise Alstedt 22 21 21 01 mob.48 13 55 11
e post : lise@alstedt.no

Velforeningens styre og komitéledere:

Styret:		Navn		Adresse		Postnr.
Bergtunvn. 1B
Myrbakkveien 1B
Bjerkeliveien 3 B
Brolandsveien 5
Bjørnheimveien 8 D
K.Andersensvei 74 A
Høybråtenvn 92
Høybråtenvn. 87 D
Høybråtenvn. 72 H
Kleiva 11 B
Linjeveien 68 B
Linjevn 66.
Kringveien 17 A
Kleiva 11 B
Myrbakkveien 1B
Bjørnheimvn. 2 E
Solbakken allé 9 A
Bredesvei 6 A
Skanseveien 10 B
Linjebakken 4
Bekkevollveien 15 A
Linjebakken 4

kr 2 500.kr 3 500.-

Vel-Nytt deles ut til samtlige husstander på Høybråten.

Høybråten Velforening - Linjebakken 4, 1087 Oslo
Hjemmeside:www.hoybratenvelforening.no

Leder:
Villy Kolstad
Nestleder:
Ronny Maasø
Sekretær:
Anne Jenner
Regnskapsfører
Liv Bøgseth
Styremedlem:
Sigurd Simonsen
Styremedlem:
Lise Alstedt
Styremedlem
Ole Kristian Ensrud
Styremedlem:
Anne-Lise Haanæs
Styremedlem:
Lise Rastad
Konst. styremedl.: Bjørn Andersen
Kons. styremedl.: Tore Grue		
Huskomité:
Rune Klarholm
Miljøkomité:
Hege Thorvaldsen
Arr. Komité:
Kåre Østli		
Distr.komité:
Ronny Maasø
Red.komité:
Dag Oskar Jensen
Valgkomité:
Ragnar Torgersen
Revisor: 		
Åse Sommer
IT ansvarlig:
Hans Petter Fjeld
Frivillighetssentralen		
Leder:		
Jan Henrik Haga
Velhuset:				

kr 500.kr 1 000.kr 2 000.kr 3 000.-

Tlf. privat

Mobil/jobb

1087 Oslo 22 21 20 28
90 17 21 47
1088 Oslo			
95 52 73 75
1087 Oslo 22 21 50 80
90 59 39 41
0980 Oslo 22 10 24 12
97 07 70 83
1086 Oslo 22 21 09 28
90 10 16 81
1086 Oslo 22 21 21 01
48 13 55 11
1088 Oslo 22 21 14 45
92 61 93 00
1088 Oslo 22 21 08 76
99 40 13 14
1086 Oslo 21 45 00 34
91 85 03 48
1088 Oslo			
47 28 78 78
1087 Oslo 22 10 56 03
95 15 55 83
1087 Oslo 22 21 83 43
94 84 01 78
1084 Oslo			
91 10 18 92
1088 Oslo 22 21 27 72
91 89 44 23
1088 Oslo			
95 52 73 75
1086 Oslo 22 21 08 57
98 20 33 32
1086 Oslo 22 10 46 71
90 05 58 80
1088 Oslo 22 21 36 03			
1086 Oslo			
95 72 82 09
1087 Oslo 22 21 79 67
		
1087 Oslo 22 21 16 28
92 48 92 16
1087 Oslo 22 10 90 51
		

E-post

villykol@online.no
ron-maas@online.no
anne.jenner1@gmail.com
liv@hans-becker.no
sigurd.simonsen@gmail.com
lise@alstedt.no
ole@ruudvvs.no
jhaanaes@frisurf.no
lise.rastad@hotmail.com
bjorn@es-trykk.no
oreg@online.no
runeklar@online.no
hege.thorvaldsen@dark.no
kareost@online.no
ron-maas@online.no
dagosk@online.no
ragnarto@online.no
aasesom@start.no
atluxity@1kb.no
frivillig@hoybratenvelforening.no
jhhaga45@gmail.com
velhuset@hoybratenvelforening.no

Jeg ønsker å bli medlem i Høybråten Velforening
Navn________________________________________
Adresse______________________________________
Post nr_________ Poststed_____________________
E Post _________________________

Vel-Nytt
Nr. 1 nr.
2011
Side 34
34
• Vel-Nytt
1 - 2012

Høybråten Velforening - Linjebakken 4, 1087 Oslo
Hjemmeside: www.hoybratenvelforening.no

Ny Jokerbutikk på
Høybråten
Høybråten matsenter på hjørnet av
Folkvangveien og Høybråtenveien
har fått ny eier. Pr. midten av mars
var butikken stengt på grunn av
ombygning. Det kommer en ny Jokerbutikk i lokalene, og tilbudet skal utvides,
muligens med fornyelse av Fleksuskort.

Transporttjenester i ditt nærmiljø

Transport/distribusjon med små lastebiler. Søppelhenting
av hageavfall/møbler/hvitevarer/innbo/løsøre. Søppeltaxi for
henting av inntil 2 kubikkmeter på timen.

Ring eller send meg en sms før du begynner å kaste.
Jeg har kanskje den beste og billigste løsningen for ditt avfall.

Ring Terje på tlf. 917 90000
TE-SØ Agentur/Transport Vardeheimveien 17B, 1088 Oslo
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IZY
Hondas mest solgte
gressklipper
- med bioklipp inkludert i prisen!
Oppsamling, bioklipp, løvoppsamling og bakutkast
i en og samme maskin
 Lettstartet
 Opptil 50 % større oppsamlingskapasitet
 Gjennomtenkt bioklippsystem med dobbel kniv
 Autochoke

Veil. pris med bioklipp kr. 6495,-

NÅ kr. 4995,995,

Tilbudet gjelder så langt
lageret rekker

Honda IZY HRG 465

Les mer om tilbudet og våre andre modeller ved å
skanne QR koden. QR-applikasjon til din smarttelefon
laster du ned via Android Market eller App Store.

Honda fagforhandlere i ditt distrikt:

Åpent:
Mandag–fredag 7–16
Lørdag og søndag stengt.

Velkommen til oss for en grundig test av Honda gressklippere

Brobekkveien 104 A, 0582 Oslo.
Telefon: 23 05 06 40
Telefaks: 23 05 06 50
E-post: firmapost@gronvoldmaskin.no

● SERVICEVERKSTED ● INNBYTTE ● FINANSIERING

Importør: BEREMA AS. Se alle gressklipperne og alle de andre kvalitetsproduktene fra Honda på: www.berema.no
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