
Styrets årsberetning  
 
Styret i Nordre Greverud Vel (NGV) har bestått av 
 
Leder:   Tone Holte 
Nestleder: Kjartan Bremnes 
Kasserer: Ottar Åkre 
Sekretær: Randi Nordlie 
Styremedlem: Leif Wedøe 
 
 
NGV har 152  betalende medlemmer.  ( 20.02.06)  
 
Siden forrige årsmøte har det vært avholdt  6 styremøter.  
 
Representasjon 
Ottar Åkre representerte NGV ved åpningen av klubbhuset på Østre Greverud.  
Tone Holte representerte NGV ved årskonserten til Oppeård Skolemusikkorps. 
Tone Holte representerer NGV i  samarbeidsorganet NETTOPP. 
 
NGV deltar våren 2006 i et samarbeidsprosjekt med kommunen vedr. revidering av 
kommuneplanen. 
 
 
Styret har i perioden jobbet med følgende saker :  
 

Fellesskap og trivsel innen vellet 
 
Sosial arrangementer 
Tradisjonen tro arrangerte NGV julegrantenning på Østli skole 27.11.05. Oppegård 
skolemusikkorps spilte. Arrangementet var godt besøkt. 
 
Informasjon 
Styret har valgt å ikke prioritere informasjonsavisen "Alt Vel" denne perioden. I stedet har vi 
gitt informasjon gjennom Lokalavisen Oppegård og hjemmesiden til vellet. NGV har i 
perioden utviklet en ny hjemmeside. - www.nordregreverudvel.no.   Innkalling  og 
sakspapirer til årsmøtet er som tidligere år lagt i postkassene i vellets område.  
 
Fotokonkurranse 
NGV lanserte i januar 2006 fotokonkurransen "Jeg fant, jeg fant – året rundt i Nordre 
Greverud. Vellet samarbeider med Lokalavisen Oppegård og Kolbotn fotoklubb om denne 
konkurransen.. Premier er gitt av  
Lokalavisen Oppegård, Kolbotn Foto og Telenor. 
 
Oppegård Idrettslags klubbhus 
I tråd med fattede vedtak, har NGV overført tilsammen kr. 500.000,- til klubbhuset på Østre 
Greverud. 
NGV har også  tatt i bruk kontorplass og møtelokaler i huset.   



 
Avhending av Østlikollen 
Eierengasjementet i Østlikollen er avviklet i tråd med tidligere vedtak. 
 
Vellets navn 
Styret har diskutert hvorvidt navnet Nordre Greverud Vel harmonerer med beboernes egne 
navn på området. Nordre Greverud er et område som få i vellet vil bruke som betegnelse på 
hvor de bor. Styret har imidlertid ikke kommet fram til et bedre navn, og har utsatt en evt. sak 
om navneforandring på vellet inntil videre.  

Arbeid for beboernes interesser 
Monitorer på Greverud stasjon 
NGV har påpekt overfor Jernbaneverket det urimelige i at  ødelagte informasjons-monitorer 
på Greverud holdeplass ikke erstattes. Vellet fikk også fram sitt syn vedr. dette i Lokalavisen 
Oppegård. 
 
Revidering av kommuneplan  
NGV har deltatt i velsammenslutningen  NETTOPP sitt  arbeid vedr. revidering av 
kommuneplanen i Oppegård. Vellet deltok og gav innspill  på åpent diskusjonsmøte på 
Grendehuset i Oppegård 15.09.05.  NGV har også deltatt med innspill på samarbeidsmøte 
med kommunen  1.12.05 og  09.02.05. Vellet er med i en gruppe som består av  
kommuneplanleggere, NETTOPP og repr. fra vel som representerer områder med 
”fortettingssoner” for utbygging. Nordre Greverud Vel er engasjert i den planlagte 
fortettingen rundt Myrvoll stasjon, og har satt fokus på hva den vil innebære for beboerene i 
vellet.   
 
NGV har sendt  brev til kommunen vedr.  "eventyrskogen". Vårt innspill vedr. dette er tatt 
med i det videre arbeidet med revisjon av kommuneplanen.  
 
Trafikksikkerhet 
NGV har gitt reaksjoner til kommunen over at enkelte kjører langt over fartsgrensen i Østli 
skoles nærområder. Tiltak for å motvirke dette er blitt etterlyst.   
 
Veistandarden i vellets område 
NGV har kontaktet kommunen med reaksjoner på dårlig veistandard i området vårt.  
 
Sikring av lekeplasser 
NGV har skrevet til  kommunen med bekymring om vedlikehold  ved lekeplassene ved 
Kallands plass og Østli skole. 
 
 


