Heilo Vel

Årsberetning 2015
Styret
Det sittende styret, valgt på årsmøtet 25.03.2015, består av følgende medlemmer:
 Richard Becke
leder
 Henrik Grindal Bakken
kasserer
 Frid Fjose Berg
sekretær
 Gary May
styremedlem
 Erik Hansen
styremedlem
 Esben Kuhnt
varamedlem
Styret har avholdt 5 ordinære styremøter.

Viktige saker
Sak 14/06 Overgang Gjøvikbanen
Byggesak 200705049. Hafslund har redegjort for at en strømkabel i realiteten umuliggjør
undergang. Utbygger av Nydalen Kvarter har søkt om dispensasjon fra krav om opparbeidelse
av undergang under Gjøvikbanen, men fått avslag. Statens vegvesen kan ikke akseptere at det
gis tillatelse til dispensasjon fra gjennomføring av rekkefølgekravet. Byutviklingskomiteen i
Oslo kommune var i forbindelse med klagen nylig på befaring for at politikerne skulle få
områdene i øyesyn.
Sak 19/12 Boligbygging P-plassen
Plansak 201212899. Det har lenge vært plan om å bygge boliger med garasjekjeller på
parkeringsplassen ved GSV 33. Solon Eiendom arbeider fremdeles med dette. Solon eiendom
ønsker å tinglyse veiretten over GSV (gnr 77 bnr 321), jf. sak på ekstraordinært årsmøte 10.
juni 2015. Styret har gitt tilbakemelding om at vi ønsker enighet om enkelte forhold før vi kan
stille oss bak ønsket om tinglysning. Dette gjelder bl.a. at utbygger må sikre myke trafikanter
og at de må erstatte parkeringsplasser som vil bli borte i anleggsperioden. Utbygger vil
imidlertid ikke forplikte seg til en konkret løsning nå.
Sak 15/13 Regulering av sykkelvei langs Ring 3
Reguleringssak 201403820. Statens Vegvesen prosjekterer gang- og sykkelvei langs Ring 3,
fra overgangen ved Skolebakken til Storokrysset. Statens vegvesen sendte i desember 2015
inn planforslag til politisk behandling. Ifølge denne legges det opp til gjennomgående
kollektivfelt og langsgående sykkelveg på planstrekningen som komplettering av og fullføring
av strekningen Nydalen – Storo.
Sak 08/14 Huskestativ
Huskestativet på lekeplassen var ikke trygt, og er fjernet. Siden det er så mange brukere av
lekeplassen ønsker vi at et nytt stativ skal sette opp av fagpersoner. Det vil trolig bli nokså
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dyrt. Vi har søkt om frivillighetsmidler i bydelen, og venter svar i midten av april. Dersom
Solon Eiendom får tinglyst sin bruksrett til GSV har de sagt seg villig til å betale en del av
utgiftene.
Sak 10/14 Støy fra trykkeriet
Beboer i GSV har sendt klage til bydelsoverlegen angående støy fra en vifte på taket av
trykkeriet (Availo). Det ble gjennomført en støymåling (med styret til stede), og nivået ble
registrert som meget høyt. Viften er midlertidig flyttet ned på bakkeplan, med betydelig
redusert støy som resultat. Availo hadde dispensasjon fram til jul, men den er nå forlenget til
sommeren. Styret følger saken.
Sak 03/15 Overgang til Fernanda Nissen Skole
Høsten 2016 åpner ny barneskole i Nydalen, Fernanda Nissen. Alle barn i Heilo vel vil sokne
til denne skolen, og styret ønsker å sikre skoleveien. Styret har vært i kontakt med Plan- og
bygningsetaten, Bymiljøetaten og Utdanningsetaten. Vi opplever en viss ansvarsfraskrivelse
fra alle parter, og har foreløpig fått få lovnader. Styret jobber videre med saken.
Sak 02/16 Støyskjerm mot Ring 3
Beboer i GSV har foreslått at styret ser på muligheten for å få opp støyskjermer langs Ring 3.
Styret er i ferd med å undersøke mulighetene for dette.
Dugnad
Det ble avholdt vårdugnad lørdag 25.04.2015
Sommerfest
Sommerfest ble arrangert tirsdag 23.06.15 på lekeplassen.
Halloween
Det ble gjennomført Halloweenfest 31.10.2015.
Regnskap og Budsjett
Regnskap for 2015 og budsjett for 2016 distribueres separat.
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