
ÅRSMØTE
7. mai kl 19 

Stedsaktivist Erling Okkenhaug, kjent fra dokumentaren Sørlandsrefseren, holder et foredrag 
for oss om temaet Hvordan kan vi utvikle og samtidig bevare Stabekk?

Som alltid ost & vin etter møtet! Åpent for alle! Gratis!

Velkommen til

 

Vestre Stabekk Vel 
Årsberetning 2010 

 

Innkalling til Årsmøte på Stabekk kino 31. mars kl. 19 
se side 3 

www.vestrestabekkvel.no 
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www.vestrestabekkvel.no 

Årsberetning 2014

Vennligst send oss mobilnummer og e-postadresse til medlemsregisteret!  
vestre.stabekk.vel@gmail.com



Styret i Vestre Stabekk

Styremedlemmene kan kontaktes på e-post vestre.stabekk.vel@gmail.com eller ved å skrive til Vestre Stabekk Vel, 
Postboks 130, 1321 Stabekk. 

Se også velets nettsider: www.vestrestabekkvel.no 

MELD DEG INN!
Vestre Stabekk Vel er et aktivt vel som jobber med å skape og bevare et Stabekk til glede og nytte for alle som bor og 
ferdes i området. Med flere medlemmer kan vi sammen få til enda mer! Benytt deg av giroen i denne årsberetningen 
eller kontakt styret. Et medlemsskap koster kr 300,- pr husstand. Er du allerede medlem vil du få tilsendt giro pr post 
eller e-post. Sameier betaler kr 40,- pr boenhet, minimum kr 400,-.

ENGASJER DEG I NÆRMILJØET!
Kan du tenke deg å være med i velstyret eller en arbeidsgruppe? Kjenner du noen som du tror passer i styret eller som 
sitter med kunnskap om saker som vellet er opptatt av? Ta gjerne kontakt med styret eller valgkomiteén:

Magnar Øvrebø magnar.ovrebo@gmail.com 67 58 36 42 
Brita Clark  britahclark@gmail.com
Bodil Kleve bodil.kleve@online.com  91 80 71 60 

Bjørn Authén 
bor i Løkkeveien 
og har sittet i 
styret i 4 år. 
Bjørn følger spe-
sielt med på 
utbygging på 
Stabekk, retur-
punktet ved Kiwi 
og Telenor 

Arena. Bjørn er med i gruppen “Et 
bedre Stabekk”.

Øyvind 
Kristensen bor i 
Åsliveien og har 
sittet i styret i 
7 år. Øyvind har 
ansvar for kon-
takten med 
Renova i forbin-
delse med vår-
rydding og 

skrotinnsamling, er VSVs representant i 
Bærum Velforbund og har ansvar for 
regnskap og medlemslister.

Kristin Sagberg 
Widén bor i 
Terrasse veien 
og har sittet i 
styret i 2 år. 
Kristin har 
ansvar for å få 
Årsberetningen i 
boks, for post/
e-post og nett-

side, og følger med på E-18 utbyggin-
gen.

Inger Eide bor i 
Skogveien og 
har sittet i styret 
i 9 år. Inger har 
verksted på 
Stabekk sen-
trum og vet hva 
som skjer i han-
delsstanden.  
Hun har ansvar 

for tverrstier og strøkasser i vellet vårt 
og er møteleder.

Kenneth Grimley 
bor i Gamle 
Ringeriksvei og 
har sittet i styret 
i 4 år. Kenneth 
følger spesielt 
med på utbyg-
ging på 
Stabekk, og er 
opptatt av natur 

og miljø. Kenneth er med i gruppen “Et 
bedre Stabekk” og bistår Øyvind med 
regnskap og medlemslister.

Mette Skyberg 
bor i Peterhof 
veien og har sit-
tet i styret i 1 år. 
Mette har i sitt 
første år bidratt 
spesielt i fht ny 
renovasjonsløs-
ning for Bærum 
kommune og 
med referat-
skriving.

Gudbrand 
Fossbråten bor i 
Bakkeveien og 
har sittet i styret 
i 5 år. Gudbrand 
følger med på 
hva som skjer 
med lokalsyke-
huset vårt 
(Bærum syke-

hus) og holder kontakt med Stabekk 
Fotball.

Jan Christian 
Mollestad bor i 
Løkkeveien og 
har sittet i styret 
i 4 år. JC er 
møteinnkaller og 
referent og har 
ansvar for tilbud 
til barn, unge og 
eldre på 

Stabekk. JC er med i gruppen 
”Et bedre Stabekk”.

Edvin Svela bor 
i Nyveien og har 
sittet i styret i 
1 år. Edvin har i 
sitt første år 
blant annet hatt 
et medansvar 
for Årsberet-
ningen.
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Til behandling på årsmøtet:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

3.  Referat fra årsmøtet 27. mars 2014 
Referatet finnes på side 22 i Årsberetningen og er underskrevet av  
Inger Anna Krohn-Nyland og Ellen Stensland. 
Forslag til vedtak: Referat fra årsmøtet 27. mars 2014 tas til etterretning

4. Styrets beretning for 2014 
 Beretningen finnes på side 23-25 i Årsberetningen. 
 Forslag til vedtak: Styrets beretning for 2014 godkjennes.

5. Regnskap for 2013  
 Regnskapet finnes på side 26 i Årsberetningen. 
 Forslag til vedtak: Regnskap for 2014 godkjennes.

6. Forslag til handlingsplan og budsjett for 2015  
  Handlingsplan og budsjett finnes på side 27 i Årsberetningen. Styret foreslår å øke 

kontingenten til kr 300,- fra og med år 2015 samt å fjerne muligheten for sameie-
medlemsskap fra vedtektene. 
Forslag til vedtak: Handlingsplan og budsjett for 2015, samt kontingentøkning og 
fjerning av sameiemedlemsskap godkjennes.

7. Valg: Valg av nye styremedlemmer for 2 år: 
 Dagens styre består av: 
 Mette Skyberg ikke på valg 
 Edvin Svela ikke på valg
 Øyvind Kristensen  ikke på valg
 Gudbrand Fossbråten  ikke på valg
 Jan Christian Mollestad  ikke på valg

 Valg av revisor for 2015 
 Valg av valgkomité 
 Valgkomitéens forslag legges frem på årsmøtet

8. Eventuelt innkomne forslag

9.  Stedsaktivist Erling Okkenhaug, kjent fra dokumentaren Sørlandsrefseren, holder 
et foredrag for oss om temaet Hvordan kan vi utvikle og samtidig bevare Stabekk?

Invitasjon til årsmøte i Vestre Stabekk Vel
Torsdag 7. mai 2015 kl. 19.00

Sted: Kinosalen i Kulturhuset Stabekk kino
Årets tema: Hvordan kan vi utvikle og samtidig bevare Stabekk?

Forslag som ønskes behandlet under punkt 9 må være styret i hende senest en 
uke før møtedagen (ref. vedtektene § 5).

Etter den formelle delen av årsmøtet vil det bli servert ost og vin.
Ta med naboen(e) og kom på en spennende aften på Kulturhuset!

Bjørn Authén på valg
Kenneth Grimley  på valg
Inger Eide på valg
Kristin Sagberg Widén ikke gjenvalg
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Dette er historien om hvordan man i 
løpet av noen hektiske dager på vårparten 
2014, på Smågardistenes loppemarked på 
Stabekk skole, gikk fra å drømme til å 
realisere. De fleste på Stabekk har fått et 
forhold til Stabekks Kulturpoliti sin 
Blues mobil, politibilen som dukker opp 
på de fleste arrangementer i nærmiljøet. 
Guttene bak har også lenge drømt om få 
en gammel brannbil til Stabekk. Selv har 
jeg vært på flere veteranbrannbil treff 
rundt i Norge og fortalt om mine opp-
levelser både i Oslo og Bergen.

Tilfeldighetene skulle så ha det til at 
Nord-Aurdal brannvesen på Fagernes 
skulle selge sine tre veteranbrannbiler 
denne våren. Både jeg selv og Bjørn 
Authén så disse annonsene, og tok dem 
med på loppemarkedet. Den dagen fikk 
vi med oss nok interessenter til at vi turte 
å bli med på en budgivning. Totalt ble vi 
34 mennesker som alle la en andel i pot-
ten, nok til at vi fikk kjøpt stigebilen.

Slike små bagateller som lagringsplass, 
vedlikehold, driftskostnader og organise-
ring fikk komme senere. Vårt viktigste 
mål var å få bilen til Stabekk før 17. mai. 
Det klarte vi. Bilen ble hentet på 
Fagernes 16. mai, og 17. mai var vi på 
plass, både under barnetoget på Stabekk 
barneskole og som deltager i Blomster-
toget. Til stor glede for både store og 
små, gammel og ung.

Et av de mange spørsmålene vi fikk 
denne første tiden, var hvorfor vi valgte 
akkurat denne bilen. Svaret på spørsmå-
let er egentlig enkelt. Bærum Brannvesen 

var i 1962 det første kommunale brann-
vesen som anskaffet akkurat denne type 
stigebil. Bærums bil var i drift frem til 
1980-tallet hvorpå den så ble solgt til 
Mandal. Og det har ikke vært mulig å 
spore den senere. Når så Kristiansand 
Brannvesen skulle ha stigebil i 1962, tok 
de bla kontakt med Bærum, og valgte sin 
bil nettopp på grunn av Bærum Brann-
vesen sine gode erfaringer med denne 
biltypen. Vi sitter i dag med komplett 
dokumentasjon om hele anskaffelses-
prosessen. 

Stigebilen ble så satt i drift i Kristiansand 
i mars 1964. Her var den i daglig drift 
frem til 1977, hvorpå den ble solgt til 
Nord-Aurdal brannvesen på Fagernes. 
Der var den i drift til høsten 2013. Den 
var så reservebil frem til vi hentet den 
16. mai 2014. Stigebilen vår har altså 
vært i aktiv drift i over 50 år. I løpet av 
denne tiden har den rukket å trille hele 
34.600 km. Motoren har nok gått litt len-
ger. Den driver jo hydraulikken når sti-
gen er i bruk. Allikevel er stigebilen i 
utrolig god stand. Alt fungerer som det 
skal, vi fikk med komplett utrustning til 
bilen inkl. 2 komplette røykdykkersett, 
spylespisser, øks, førstehjelpsutstyr og 
mye annet. Stigen er prøvekjørt og fun-
gerer, og blålys og sirener er på plass.

Vi har også fått på plass en organisasjon, 
Stabæk Blaalys-Selskap, som skal stå for 
drift og vedlikehold av stigebilen vår. 
Dette er viktig med tanke på fremtiden 
og sikrer den økonomiske siden av å 
holde en slik bil forskriftsmessig stand.

Hufsa har i løpet av sin første sommer 
allerede skaffet seg en stor fanskare. Vi 
har deltatt på flere arrangementer denne 
første sommeren, og vi kan nevne Åpen 
dag på Bekkestua brannstasjon, 
Amcartreff på Rud, jubileet Fornebu 75 
år, Nasjonal motordag 6. juni, flere av 
Stabæk sine hjemmekamper, div. bursda-
ger og barnehagebesøk og treffet Cars 
and Coffee på Øvrevoll. Uansett hvor vi 
kommer, så stopper folk opp, smiler og 
vinker og gleder seg sikkert like mye 
som vi som sitter inni. 

Avslutningsvis vil jeg si litt om fremtiden 
til stigebilen vår. Noen syntes nok det 
gikk litt fort i svingene da vi kjøpte den. 
Vi manglet parkeringsplass, penger, orga-
nisasjon og vedlikeholdsfasiliteter. Vi 
hadde heller ikke full oversikt over tek-
nisk stand på bilen, ei heller oversikt 
over drivstofforbruk o.l. Nå vet vi litt 
mer, og de fleste ting er på plass. Det vi 
savner mest er egentlig en garasje. Hufsa 
liker seg ikke utendørs. I tillegg til at alle 
dører ikke kan låses, er hun ikke helt 
vanntett. De fleste brannbiler bor jo på 
en brannstasjon! Fremtiden er allikevel 
ganske lys, og vi regner med å kunne 
glede alle innbyggere på Stabekk og 
Bekkestua i vertfall frem til 100-årsjubi-
leet til stigebilen vår.  Vi ønsker derfor 
alle en fin veteranbrannbil-vår og gleder 
oss til å hente Hufsa i mai. Sees i 
Blomstertoget.

Med vennlig hilsen
For Stabæk Blaalys-selskab, 
Steinar Grimsen

Forskjellen på gutter og menn sies å være størrelsen på leketøyet. Dette er historien om et slikt leketøy og om de 
menneskene som kjøpte den, og som fortsatt har evnen til å leke og spre glede for både seg selv og andre. Og 
hva jeg snakker om? Stigebilen vår så klart, en Dodge D500 med Wi-Be stige fra 1964. Populært kalt Hufsa. 
Hele 6,2 tonn amerikansk jern med svensk utrustning, bygget og levert av A/S Løwener, Mohn i Oslo.

Historien om en spesiell bil
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I GAMLE STABEKK KRO har Texas Barbecue Café 
flyttet inn med et spennende konsept. «Real American 
barbecue» med med pulled pork, corned bread og en fan-
tastisk lemon meringue pai. Det er absolutt verdt et 
besøk, spennende interiør og meny, Stabekk ønsker dere 
velkommen! 

STABEKK STASJON har fått nye leieboere. Stabekk 
kiropraktiske klinikk ved Finn Morten Halle har flyttet 
fra Gml. Drammensvei 48 og har nå innredet flotte loka-
ler i andre etasje. Vi gratulerer og er meget glade for at 
dere holder dere på Stabekk! 

BJERKE FRISØR har stengt sin salong i Gml. 
Drammensvei 48 og slått den sammen med sin salong på 
nedre Stabekk i lekre lokaler. Bjerke har hatt 40-års jubi-
leum, vi gratulerer! 

BAKER HANSEN har hatt 30 års-jubileum, vi gratule-
rer! Husk at på Baker Hansen kan du få kjøpt ferskt glu-
tenfritt brød. 

FISKEBUTIKKEN ble lagt ned i 2013, dette medførte 
at Stabekk Optiske flyttet inn, og Stabekk Apotek kunne 
utvide sine lokaler. Begge forretningene utvidet og fikk 
nyoppussede lokaler, vi gratulerer! 

NEDRE STABEKK kommer dessverre til å miste en av 
sine store og viktige butikker i år. Anton Sport kommer 
til å stenge på forsommeren. Vellet ønsker å skrive om 
butikkens historie i neste årsberetning. Anton Hansen eta-
blerte sin butikk i Gml. Drammensvei og har vært et vik-
tig innslag i Stabekks bybilde. 

ESSO har fått stor flott vaske hall, håper alle på Stabekk 
benytter seg av den. 

«STABEKKBAKKEN» har fått nye leieboere. 
Stabekkadvokatene ved Hilde Solberg Øydne og 
Begravelsesbyrå Olav Werner har begge flyttet fra 
Gml. Drammensvei 48 og inn i hvert sitt flotte kontor i 
Gml Drammensvei 44b. De ligger ved siden av 
Helseorkesteret. Vi gratulerer! 

HVA SOM SKJER I GML. DRAMMENSVEI 48 er 
ennå uvisst, de fleste har flyttet ut. A & E Martinsen 
kommer mest sannsynlig til å flytte fra Stabekk, noe som 
blir et stort tap for oss, som sentrum. 

STABEKKHØI er lagt ut for salg, det blir spennende å 
se hva som skjer videre. Bygningen er nesten 
tømt for leieboere, kun Studio Hair er igjen. 

I GML. RINGERIKSVEI 5, KINOGÅRDEN, har 
Amund Ur flyttet ut etter mange års virksomhet på 
Stabekk. 

LBE RØRHANDEL har åpnet butikk i flotte, nyoppus-
sede lokaler. De har stort utvalg i VVS - artikler 
av høy kvalitet til gunstige priser. Vi ønsker dem velkom-
men og lykke til med ny butikk! 

TIL SIST, MEN IKKE MINST, kiosken gamle Vinco 
stengte i januar. Et viktig innslag på Stabekk er borte. 
Her åpner Frisørmester Karin Hammer i nyoppussede 
lokaler i april. Hun har drevet Studio Hair 
sammen med Øyvind i mange år. Vi ønsker henne vel-
kommen og lykke til! 

Som dere skjønner, det skjer ting på Stabekk!

2014 har vært et begivenhetsrikt år for Stabekk sentrum. Både nedre og øvre Stabekk har fått 
nyetablerte bedrifter, og andre har flyttet eller lagt ned sine virksomheter. 

Siste nytt fra handelsstanden

Kiropraktikk  -  Fysioterapi  -  Akupunktur 

Jordmor   -   Ammeveiledning 

Massasje  -  Babymassasje  

Bekken og Barn Stabekk TLF 67 59 01 00 

bekkenogbarn.no
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VILLA FIMBU  
- Stabekks historiske kunstnerbolig

Huset er opprinnelig bygd som embetsmannsbolig, til sta-
sjonsmesteren ved Stabekk stasjon (åpnet 1884). Villa 
Fimbu er tegnet av arkitekt Holger Sinding-Larsen, som 
nok er mest kjent for Holmenkollen kapell, 
Universitetsbiblioteket, museumsbygningene på Tøyen og 
Universitetets nye Aula.

Villa Fimbu ble rett etter århundreskiftet kjøpt som øst-
landsresidens av Ivar Mortensson-Egnund (1857-1934), 
som ga huset dets navn. Mortensson-Egnund, selve sjefs-
ideologen for den såkalte Asker-kretsen, skulle siden bli 
kalt «Norges mest allsidige kulturpersonlighet». Han var 
en av samtidens mest profilerte åndsmennesker; forfatter, 
journalist, dramatiker, teolog, oversetter, filosof m.m., og 
boligen ble hans faste bopel, da han i 1914 ble utnevnt til 
sogneprest i Slottskapellet og ble kong Haakons person-
lige sjelesørger. Ikke verst for en som også gikk for å 

være «anarkistpresten» og som gjennomført, holdt sine 
prekener på arkaisk nynorsk.

Mortensson-Egnund oversatte Bibelen fra arameisk til 
nynorsk. Han skrev Draumkvedet (og annen scenedrama-
tikk) for Det norske teatret, og han var den første som 
oversatte Den gamle Edda og islendingesagaene fra nor-
rønt til norsk. Hans oversettelse/gjendiktninger av bl.a. 
Håvamål, brukes den dag i dag.

Ivar og Karen Mortensson-Egnunds bestevenner var Arne 
og Hulda Garborg, og begge tilbragte mye tid i Villa 
Fimbu. Dette omtales i flere biografier, og de skriver også 
selv om tiden på Stabekk. Mortensson-Egnund var også 
redaktør for avisene Fedraheimen og 17de Mai, og huset 
var i perioder redaksjonslokale.  I 1910 var 17de Mai 
Norges største avis. I dag bor forfatter og 
VG-kommentator Yngve Kvistad og tidligere politisk 
redaktør i Nationen, Pernille Huseby, i Villa Fimbu. Slik 
biter husets historie seg selv i halen. 

Hagen rundt huset, gjenstående halvannet mål av parkens 
opprinnelige 14 mål, er anlagt av Hulda Garborg, og den 
er en del av vernegrunnlaget for eiendommen. Nøyaktig 
de samme vekster som står i Huldas staudehage ved Villa 
Fimbu, finnes også i hagen på Labråten.

I denne perioden var Villa Fimbu det man i dag ville kalt, 
et nasjonalt kultursenter. Blant husets mange faste gjester 

Historiske Villa Fimbu (nå Jernbanev. 83), er en av de eldste kunstnerboligene i Akershus.

Villa Fimbu ligger i Jernbaneveien - rett nedenfor 
Andenæsgården i Gml Drammensvei 48
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og periodevis langtidsinnkvarterte, var også Hans E. Kinck, 
Molkte Moe, Harriet Backer, Kitty Kielland, David Monrad 
Johansen og Rasmus Steinsvik, for bare å nevne noen.

Midt på 1920-tallet ble huset overtatt av Mortensson-
Egnunds svigersønn, maleren Gunnar Wefring. 
Bærumskunstneren trenger neppe noen nærmere introduk-
sjon. Som en kuriositet kan nevnes at hans tegning fra 
Høstutstillingen i 1931 og et hovedverk Båtstø (1946), 
fortsatt henger i atelieret som ble bygd på huset i 1925. 
Hans far var, som kjent, medisiner og statsråd Karl Wilh. 
Wefring, odelstingspresident og forsvarsminister, men 
også mangeårig direktør ved Rikshospitalet, vår første 
helsedirektør og idrettspresident, dessuten. Det færre vet, 
er at han var Edvard Munchs mesén, og foruten å under-
holde ham økonomisk, tok han ham gjerne med på biltur 
for å «lufte» ham. Da gikk ferden gjerne til Villa Fimbu 
og sønnens atelier. 

Det nære forholdet mellom Munch og Wefring omtales i 
den omfattende korrespondansen mellom de to. 
Korrespondansen finnes på Munch-museet. Som et apro-
pos, kan nevnes at da Gunnar Wefring døde i 1981, ble 
det oppdaget en rekke ukjente Munch-arbeider nettopp i 
Villa Fimbu, bilder som var blitt gitt til Wefring-familien 
av den berømte kunstneren, som takk. Gunnar og Signe 
Wefrings barn, som vokste opp i Villa Fimbu, er for øvrig 
den (i Danmark) berømte tekstilkunstneren Tusta (Inger 
Johanne) Wefring, innkjøpt av bl.a. Metropolitan i New 
York, samt den kjente jazzmusikeren Ivar Wefring 
(d.1978), pianist i Malte Johnson's (Göteborg) og 
Rowland Greenbergs kvintett i en årrekke.

Det hører også med til husets historie at senere stortings-
president Jo Benkow, slik han forteller i sin selvbiografi, 
gjemte seg i et hemmelig rom på loftet, like før han rømte 
til Sverige under krigen. Dette rommet (og døren) finnes 
fortsatt.

Ved Wefrings bortgang kjøpte teatermannen Dag Frøland 
huset. I denne perioden ble uthuset brukt til å lagre revy-
kongens karakteristiske pelskåper. Revyrekvisitter fra 
Chat Noir fant også midlertidig opphold her. Etter en 
betydelig og nokså påkostet oppgradering av boligen, ble 
den solgt til professor Theodor Blackstad, Norges fremste 
hjerneforsker og en av verdens ledende kapasiteter på 
området. Han viet mye tid og energi både til å få doku-
mentert husets rike historie og på stadige slåsskamper 
mot utbyggere og Bærum kommune, som på det tidspunkt 
ikke så husets egenverdi. I husets kjeller finnes i dag syv 
permer med kulturhistorisk dokumentasjon og korrespon-
danse, ikke minst, mellom prof. Blackstad og kommunen, 
fylkesmannen, fylkeskommunen, et entreprenørselskap 
(og dets advokater) samt Riksantikvaren. 

Det hele endte lykkelig den gang, og Bærum kommune sa 
seg fornøyd med vernevedtaket som gjorde at kommunen 
i dag fortsatt, har et fullt beboelig og gjennomrestaurert 
hus av slik kulturhistorisk verdi. Som alle vet, er det ikke 
kunstnerboliger med røtter i nasjonsbyggingstiden det er 
flest av i Bærum.

«Vi har med åpne øyne (og lommebøker) påtatt oss å for-
valte denne tradisjonen, og det medfører både ærefrykt og 
ansvar å skulle videreføre arven etter Sinding-Larsen, 
Mortensson-Egnund, Garborg og Wefring-familien, slik at 
også vi når den tid kommer, kan overlate eiendommen i 
god (aller helst bedre) forfatning til nye beboere», frem-
holder dagens eiere.

Husets opprinnelse og kulturhistoriske verdi er omtalt i 
bøker og media. Så sent som i november 2013 ble Villa 
Fimbu omtalt over flere sider i både Aftenposten, 
Adresseavisen, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og 
Fædrelandsvennen.

Yngve Kvistad, journalist

Selvportrett av Maleren Gunnar Wefring med famile Brev fra Munch til Wefring

“ Det hører også med til husets historie at senere stortingspresident Jo Benkow, slik han forteller i sin selvbiografi,  
gjemte seg i et hemmelig rom på loftet, like før han rømte til Sverige under krigen.” 
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Siste nytt om 

Gamle Drammensvei 48 A & B

Gamle Drammensvei 48 A og B

Fra 
Olsenbanden. 
Legg merke til 
at før 1970 
kunne man 
glede seg over 
hele horisonten. 
Nå vil Andenæs 
ta bort alt. 
Filmet fra taket 
hos Grimley i 
Gml Ringeriks-
vei 2B.

Her ser man Egon Olsen klar til å rane Stabekk Sparebank i Jeppes nåværende lokaler 
- med den vakre legeboligen Høgevarde i bakgrunnen.

Vakkert er kanskje ikke det første ordet som faller på tungen når man skal beskrive Gamle Drammensvei 48 A.  
Men det har hatt sin funksjon i over 45 år! Dette bildet er hentet fra "Olsenbanden og Dynamitt-Harry" fra 1970:

I år etter år lå Posten i 
første etasje og Anton 
Sport i kjelleren, og vi 
må ikke glemme at 
Den Norske 
Bokklubben hver 
måned sendte hundre 
tusen bøker rundt til 
hele landet herfra. I 
etasjene over har folk 
som kiropraktor Halle 
og en rekke bedrifter 
skapt arbeid for 
mange og utført tje-
nester for både leven-
de og døde, når vi tar 
med Olav Werner 
Begravelsesbyrå. 
Selve oppførelsen kan 
man kan se enda et 
glimt av i 
"Olsenbanden og 
Dynamitt Harry" 
(1970) - se selve 
video snutten på VSVs 
hjemmeside.
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Dette huset har fungert som en bikube, summende av aktivitet - og dette vil nå huseier Andenæs gjøre om til 
 leiligheter.  Slik ser huset ut nå: 

Nedenfor ser du planene til Andenæs & CM Invest. Det 
er fire ting å anmerke her:
1)  Plutselig ble utsikten borte. En svart klump midt i 

siktlinjen mot fjorden.
2)  Butikkene i 1.etasje og alle bedriftene i 2, 3 og  

4. etasje forsvinner og erstattes med leiligheter.
3)  En ekstra etasje gir Stabekk en ny Berlinmur med 

sorte vinduer. 

4)  Ingen parkeringsplasser foran Gml Drammensvei 48.

Akkurat dette forslaget nedenfor var det Rådmannen i 
Bærum gikk inn for og ville ha politikerne til å stemme ja 
til. Men Vestre Stabekk Vel protesterte og fikk saken 
utsatt.  

Allerede i høringsrunden i juni 2014, kommenterte VSV planene slik:

"Vi opplever at rådmannen på ytterst uprofesjonelt vis fører utbyggers sak i neste avsnitt, der man i konklusjonen sier 
at: "Forslaget foreslår økte høyder på Andenæsgården. Dette vil påvirke den visuelle opplevelsen av landskapet og 
bebyggelsen i og rundt Stabekk. Etter rådmannens vurdering vil imidlertid omformingen av bebyggelsen med nye 
 fasader og nye høyder også føre til nye visuelle opplevelser som vil forsterke inntrykket av Stabekk som møteplass og 
knute punkt for befolkningen i denne delen av Bærum.” 
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Gamle Drammensvei 48 A og B

Å hevde at denne kolossen som vil 
skape en mur mot fjorden når man 
kommer ovenfra og en høy vegg mot 
Høvik når man kommer nedenfra 
"vil forsterke inntrykket av Stabekk 
som møteplass og knutepunkt” er 
rett og slett vås, og virker mer som 
et ledd i en reklamekampanje enn 
en saklig fremstilling av et drama-
tisk inngrep i hele Stabekks skyline.
Vestre Stabekk Vel stiller et stort 
spørsmål om hvilke interesser plan-
avdelingen tjener - utbyggerne som 
representerer pengemakten eller 
befolkningen på Stabekk? Vi oppfor-
drer dere politikere i Planutvalget 
om å blankt avvise forslaget for Gml 
Drammensvei 48 - og stå fast på det 
knapt 5 uker gamle og velfunderte 
vedtaket: "Saken utsettes og ses i 
sammenheng med områderegulerin-
gen av Nedre Stabekk og regulerings-
planen for Gamle Drammensvei.” 
(Planutvalgets enstemmige vedtak 5. 
mai 2014.) 

I sin nye innstilling til Planutvalgets 
møte den 11. desember tok rådman-
nen ikke hensyn til VSVs argumenter 
- dermed gikk vi ut i Budstikka:

"TØMTE GÅRDEN FOR LEIETAKERE 
– SLAPP Å VENTE PÅ OMRÅDE-
PLAN 
Andenæs Eiendom får trolig 
omgjøre forretnings-gården sin 
helt utenom den samlede planen 
for Nedre Stabekk.
– Vi føler at beslutningene tas over 
hodet på innbyggerne. Her skal de 
liksom lage en helhetlig plan for 
Stabekk. Og så holder de et så viktig 
bygg utenom, bare fordi det er hen-
siktsmessig for eieren, sier medlem-
mene i Vestre Stabekk Vel. – Å 

omgjøre en gammel forretningsgård 
til boliger er ikke med på å gjøre 
Stabekk mer levende. I stedet har eie-
ren terminert alle leieavtaler og nær-
mest tømt bygget. Vi er ikke imot 
boliger oppover i etasjene. Men vi er 
opptatt av et levende sentrum med 
forretninger og parkeringsplasser på 
gateplan, sier representantene fra 
Vestre Stabekk Vel."

Den 11. desember 2014 tok vi imot 
Planutvalgets ekskursjon før vedtaket 
skulle gjøres:

På møtet om kvelden dem 11. ble 
saken utsatt. Men denne kampen er 
slett ikke over ennå. Derfor la vi stor 
vekt på dette spørsmålet, da vi skulle 
uttale oss om Plan programmet for 
Nedre Stabekk - se styrets beretning.

Foto: Karl Braanaas, Budstikka - Fortsatt ikke en svart kloss i horisonten!

Snart er toget tilbake på Stabekk - slik det har 
vært i 130 år. 

Stasjonshuset som Due tegnet og NSB bygget i 
1903 er like vakkert. 

Lampene fikk Vestre Stabekk Vel fra 
Slottsplassen, da Kong Haakon fornyet til 
 elektrisk. 

Snart tilbake
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LEVER
Esso lever. Vår egen - alles – Essostasjon på nedre 
Stabekk lever. I beste velgående. Og det er vi glade for. 
Veldig glade. Det setter 1000-vis av Stabekkbeboere pris 
på. Noe de viste til gagns vinteren/våren 2014 da Esso 
Norge la stasjonen ut for salg. Da viste vi til fulle at dette 
ville vi ikke finne oss i. Underskriftskampanjen samlet 
flere tusen underskrifter. Vestre Stabekk Vel var på banen. 
Gammel og ung kom med støtteerklæringer. I Budstikka 
tok engasjerte Stabekkfolk til orde for uforbeholden støt-
te. Menigmann stor nærmest i kø på stasjonen for å vise 
sin tillit og støtte til Arnfinn, Reidar, Sverre, Pål, Tarik og 
alle de andre som jobber der. Det var engasjement som 
varmet. Det var lokaldemokrati på sitt aller beste. Det 
viste at det nytter å si i fra. Det viste at det nytter å stå 
sammen. Det viste at folk på Stabekk ikke finner seg i 
hva som helst. Det viste hvor stor pris Stabekkfolk setter 
på det unike Stabekkmiljøet, og i hvilken grad Esso-
stasjonen og de ansatte der bidrar til dette gode nær-
miljøet og fellesskapet.

Et miljø og et fellesskap blant de ansatte som kjenneteg-
nes av vennlighet, dyktighet, åpenhet og imøtekommen-
het. Hvor du føler deg hjemme. Hvor du føler deg godt 
ivaretatt og verdsatt. Uansett hvor dyr bensinen/dieselen 
er. Du blir i godt humør av et Essobesøk på Stabekk. Du 
får hjelp av ansatte som er genuint interessert i å hjelpe 
deg. Som kan jobben sin. Som ser deg. Som er like posi-
tive og vennlige enten det gjelder drivstoff, skifte av 
dekk, hjelp med en lyspære, titte på et batteri, osv. osv. 
Hvor – jeg tror ingen steder – finner du en slik bensinsta-
sjon som er så mye mer enn en bensinstasjon? Og som nå 
også har anskaffet seg en helt ny vaskehall. Prøv den. 
Bilen din blir garantert som ny. Svaret er enkelt – du fin-
ner ikke makan noe sted i landet. Og hvorfor er det slik? 
Svaret er også her – enkelt. Svaret er Arnfinn. Arnfinn 
Gravlien. Unggutten som kom fra Eidskog til stasjonen 
og Bærum kommune høsten 1963 – og som siden har 
holdt til i Drammensveien 39. I mer enn 51 år. 
Eidskogingen som etter realskolen ble “headhuntet” av 
sambygdingene– Simon og Bjørg Ødegård – som da over-
tok og drev stasjonen fram til 1970 da Gerd og Robert 
Herbert tok over. Arnfinn som har en hjelpende hånd til 
alle. Og som har så mange talenter. Fagbrev som mekani-
ker og handelsskole som var helt nødvendig for å overta 
som daglig leder i 1990 sammen med Anne og Arne 

Gulbrandsen, som trakk seg tilbake i 1995. Arnfinn som 
idrettsmann med 14 maraton bak seg, og et utall andre 
langløp både på bane, på vei og i skogen. Fotballspilleren 
Arnfinn. Og ikke minst Arnfinn med et brennende enga-
sjement for de svakeste blant oss, for rettferdighet og soli-
daritet som strekker seg helt tilbake til 1963 da han for 
første gang møtte daværende stortingsrepresentant for SF, 
Finn Gustavsen. Sammen vandret de gatelangs i Oslo for 
å kapre stemmer. Arnfinn som var på fornavn med både 
Reiulf Steen, Knut Løfsnes og ikke minst Jo Benkow. 
Stabekks store sønn var “fast inventar” på stasjonen gjen-
nom mange år. En mann som Arnfinn omtaler med stor 
respekt. “Han var et fint menneske”. Og tidligere 
h.r.justitiarius Erling Sandane. Kunde hos Arnfinn i 
mange år og maratonvenn. Arnfinn har mange gode histo-
rier å øse av. Ikke minst da de deltok i Nordmarka mara-
ton. Og sist men ikke minst, tidligere president i Norges 
Fotballforbund, Nicken Johansen. Sammen med Nicken 
reiste Arnfinn rundt på hele Østlandet på jakt etter fotball-
talenter på slutten av 80-tallet.

Arnfinn Gravlien har en egen evne til å spre positivitet. 
Hans smil. Hans lune humor. Hans vennlighet. Hvordan 
klarer han det? Arnfinn som har vært gjennom mer enn de 
fleste av oss andre. Som våren 1990 – bare 45 år gammel 
– mistet kona si i kreft. Og som senere samme våren – 
27. mai – mistet eldstesønnen sin Tommy i en druknings-
ulykke. Hvordan klarte han å gå videre? “Det måtte jeg 
bare. Livet måtte gå videre. Jeg er ikke bitter. Og så 
hadde jeg jo Reidar som bare var 12 år.”

Takk skal du ha, Arnfinn. Vi vet du setter stor pris på all 
den støtten du har fått av enkeltpersoner som for eksem-
pel Jon Nordseth, Eldar Vågan, Ingebrigt Steen Jensen, 
Bjørn Authén, “Stabekk-Lars” (Lars Mæhlum) og ikke 
minst Vellet vårt – Vestre Stabekk Vel – som har kjent sin 
besøkelsestid og stått på for deg og stasjonen. Alle står 
bak takken til deg. Som gikk videre. Et Stabekk uten deg 
og Esso hadde definitivt blitt et fattigere Stabekk. Men nå 
overtar Reidar etterhvert. Framtida ser lys ut. Du er frem-
deles på jobb flere ganger i uka selv om du fyller 70 til 
neste år. Foreløpig gratulerer med dagen – fra hele 
Stabekk. Vi får komme mer tilbake til det senere.

Edvin Svela

Gutta på Esso’n. Fra høyre:  Arnfinn Gravlien (69), arvingen 
Reidar (37) - og til Stabekks trofaste mekaniker Sverre 
Lang (60).  (Foto: Jan Christian Mollestad)
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E 18 VESTKORRIDOREN

E 18 VESTKORRIDOREN  
Lysaker – Slependen
Ny E 18 gjennom Asker og Bærum er et faktum – til noens lettelse og andres frustrasjon.  
Mange år er brukt til utredninger og planlegging, og flere løsningsforslag er lagt frem.  
Siste ord er sannsynligvis ennå ikke sagt i denne svært så omdiskuterte saken,  
men her følger en oppsummering av status pr i dag:

18. juni 2014 vedtok kommunestyret i 
Bærum kommunedelplanen for strek-
ningen E 18 Lysaker – Slep enden. 
Kommunen gikk inn for Vegvesenets 
anbefalte alternativ (alternativ 4). 
Denne løsningen omfatter utbygging 
av E 18 med lokk over veien forbi 
nedre Stabekk (Riiser Larsens vei), 
tunnel under Høvik fra Star Tour-
bygget til Ramstadsletta øst, og tunnel 
under Sandvika fra Ramstadsletta vest 
til Slependen.

Kommunene Asker og Bærum og 
Vegvesenet anser den nye E 18 for å 
være et svært viktig tiltak for både 
fremkommelighet for bussen, og for å 
bedre nærmiljøet langs en av landets 
mest trafikkerte veistrekninger. Det 
legges også vekt på fremkommelighet 
for næringstransport. Den nye veien 
skal gi store forbedringer for lokal-
miljøet, hva både støy og forurens-
ning angår, og bussen får egen vei 
gjennom hele korridoren. Det samme 
gjør syklistene, som skal kunne sykle 
uforstyrret og trygt fra Sandvika og 
hele veien inn til Oslo sentrum.

BÆRUMSDIAGONALEN OG 
FORNEBU
En viktig del av prosjektet er også å 
lette trafikken på lokalveiene i 
Bærum, og det er derfor planlagt en 
egen tunnel fra Gjønnes (Bærums-
diagonalen). I det opprinnelige 
4-alternativet skulle tunnelen munne 
ut og veien kobles på ved Strand, 
men i optimaliseringsløsningen 4B, 
som Vegvesenet nå jobber med, skal 
påkoblingen foregå inni tunnel noe 
lenger øst slik at tunnelmunningen 
ikke vil være synlig verken i 
Strandområdet, som først planlagt, 
eller ved Star Tour-bygget, hvor den 
nå er planlagt påkoblet. Denne nye 
løsningen vil innebære at man ikke 

kan komme vestover på nye E18 fra 
Bærumsdiagonalen slik at reisende 
som skal den retningen vil måtte 
velge en annen trasé.

Bærumsdiagonalen blir også et viktig 
kollektivtiltak som særlig vil avlaste 
trafikken på Gamle Ringeriksvei. I 
tillegg vil det bli to avkjøringer til 
Fornebu, der busser og biler i dag 
står i kø store deler av dagen.

LYSAKER – RAMSTADSLETTA
Strekningen Lysaker – Ramstadsletta 
er prioritert i Nasjonal transportplan 

for 2018-23, og planlagt byggestart er 
i 2018.

Statens vegvesen har fått tillatelse til 
å starte med grunnerverv på den prio-
riterte strekningen Lysaker- Ramstad-
sletta, nå som kommunedelplanen er 
godkjent. Eiendomsavdelingen er i 
gang med arbeidet, men det er et stort 
prosjekt som vil ta flere år. De som 
blir direkte berørt av veien, skal ha 
mottatt brev fra Vegvesenet i som-
mer, med mer informasjon om hva 
som skal skje i tiden fremover.

Kilde: Statens Vegvesen

Alternativ 4B hvor Bærumsdiagonalen kobles på ny E18 inni tunnel og dermed 
ikke blir synlig i terrenget ved Strand.
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E 18 VESTKORRIDOREN  
Lysaker – Slependen

Bussen får egen trasé, her på Ramstadsletta Alternativ 4B ved Holtekilen

Dette mener Vegvesenet vil oppnås med nye E 18
•  Bedre levevilkår for naboene enn i dag
•  Bedre kontakt mellom sydsiden og nordsiden av E 18
• Byutvikling i Sandvika – Høvik – Lysaker/Fornebu
•  Bedre tilbud til syklistene: gjennomgående høystandard sykkelvei fra Asker til Oslo
•  Bedre fremkommelighet for bussen - nye forbindelser og bedre tilgjengelighet
•  Bærumsdiagonalen sikrer god flyt for bussen i østre Bærum
•  Bærumsdiagonalen gir god fremkommelighet fra øvre Bærum til E 18
•  Bedre forhold for næringstrafikken
•  Mindre kø og kortere rushtid

E18 Lysaker – Ramstadsletta  
– hva skjer nå?
•  Forberedelser til grunnerverv er 

 påbegynt
•  Forslag til reguleringsplan skal være 

klart juni 2016
•  Bompengeutredningen starter parallelt 

med reguleringsplanen
•  Planen skal behandles og på høring 

høsten 2016
•  Planen skal vedtas av Bærum 

 kommune våren 2017
• Byggestart planlagt høsten 2018

Blir din eiendom berørt?
I så fall kan du ha krav på kostnadsfri juri-
disk bistand, og du bør i så fall ta kontakt 
med et advokatfirma med erfaring innen 
grunnerverv. Noen er allerede involvert i 
vårt område.

Spørsmål? 
Knut Gløersen (prosjektleder), epost: knut.gloersen@vegvesen.no, telefon: 24 05 80 45
Benedicte Petersen (kommunikasjonsrådgiver), epost: benedicte.petersen@vegvesen.no,  
telefon: 951 47 131

Har du innspill til regulerings-
planen?
Når kan du komme med dem? Når regu-
leringsplanen legges ut på høring
Vegvesenet informerer om dette i 
Budstikka, Bæringen og Aftenposten, samt 
på nettsidene til Bærum kommune og 
Statens vegvesen
Hva kan du gi innspill på? Alt man mener 
Vegvesenet bør ta hensyn til i videre plan-
legging, f.eks:
- plassering av vegen
- lokal atkomst
- støy og forurensning
- kryss og avkjørsler
-  forholdet til brønner, jordvarme og andre 

tiltak i bakken

Raske fakta Lysaker – Ramstadsletta
• Kommunedelplanen er vedtatt
• Det er fattet prinsippvedtak om bompenger
•  Forberedelser til grunnerverv er påbegynt, og regjeringen har foreslått midler til grunn-

erverv i 2015 for strekningen Lysaker - Ramstadsletta
• Ny 5 km motorveg i 6 felt med 70 % i tunnel
• Dagens E 18 blir gate med rundkjøringer og lyskryss i 4 felt
• Separat bussvei 
• Separat sykkelvei
•  Bærumsdiagonalen i tunnel mellom nedre Stabekk og Gjønnes. Eget kollektivfelt
• Ny adkomst til Fornebu (vestre lenke)

Alternativ 4 Lysaker - Slependen

Nåværende planer avviker noe fra 
denne tegningen. Ny tegning skal 
foreligge rundt påske 2015.
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Idéseminar for Nedre Stabekk  
områderegulering
Dato: 24. januar 2015
Sted: Kulturhuset Stabekk kino

Takk, kjære ildsjeler!
Lørdag morgen kl 10 var naboer, nærings-
liv og politikere samlet til seminar i 
Kulturhuset Stabekk kino for å snakke om 
fremtiden til Stabekk. 
Bakteppet for seminaret var arealstrategi-
en for Bærum kommune, vedtatt i slutten 
av 2013 og som legger føringer for utvik-
lingen av hele kommunen. En av føringe-
ne var at Stabekk må fortette. 
Ordfører Lisbeth Hammer Krog åpnet 
seminaret med å fortelle at dette handlet 
om å ville involvere! At det var og er et 
mantra i Bærum kommune for tiden! 
Det var en god start, ikke sant? De folke-
valgte vil involvere folket. Joda, det var 
en god start.  
Ordføreren fortalte videre at bakgrunnen 
for invitasjonen, var ildsjelene på Stabekk 
og at engasjementet måtte bli sett og verd-
satt. Så takk, kjære ildsjeler! På vegne av 
hele Stabekk. Takk! 

STABEKK MÅ FORBLI EN MØTE-
PLASS
Stabekk har alltid vært et viktig knute-
punkt. I 1814 var det bare to store veier 
som gikk gjennom Bærum, nemlig Gamle 
Drammensvei mellom Christiania og 
Drammen og Gamle Ringeriksvei som 
gikk til Bergen. Så veikrysset i Svingen 
på Stabekk kan sies å ha vært Norges vik-
tigste veikryss i 1814. 
I 1911 var det 130.000 som brukte 
Stabekk stasjon på sin reisevei. Godt 
gjemt bak Stabekkhuset ligger den eldste 
bygningen i Stabekk sentrum, med grunn-
mur like gammel som den franske revolu-
sjon. Her stoppet folk opp for å nyte kaffe 
og vafler på Mor Stabekks Stuer, eller i 
senere tid, for å sove en natt på 
Stabekkhøi Hotell.

KOLLEKTIVKNUTEPUNKTENE SKAL 
FORTETTES
Bærum er Norges 5. største kommune i 
folketall. Og vi vokser stadig. Det er ikke 
i planen at Stabekk skal ta unna for all 
den veksten, fortalte reguleringssjef, Kjell 
Seberg. Vi har 48.000 boliger i kommu-
nen i dag. Behovet er satt til 600 nye i 
året. 70 % vil legges til områdene 
Sandvika, Fornebu og Fossum, mens de 
resterende skal bygges i forbindelse med 
kollektivknutepunkter. 

Saksbehandler Anne Sofie Bjørge fortalte 
at de var helt i startgropa med planarbei-
det. De må sette i gang fordi utbyggerne 
er ivrige etter å gjøre ting, samtidig som 
føringene fra kommuneplanen ligger der. 
Hun fortalte videre at det var nytt for 
kommunen å gå ut så åpent. Men det gjør 
de altså. Takket være ildsjelene.

MILJØGATE, PARKER OG LYSENDE 
TRÆR
Det første kommunen gjorde, var å ta 
kontakt med Ringstabekk skole. Elevene 
fikk en uke på seg til å løse to oppgaver: 
Hvordan opplever ungdommen Stabekk? 
Hvordan vil dere ha det på Stabekk i 
2050?

Essensen av det ungdommene foreslo, var 
helt i tråd med det arbeidsgruppene også 
kom fram til, senere i seminaret. 

STEDSAKTIVISTEN 
Erling Okkenhaug, stedsaktivisten, var 
invitert denne lørdagen. Okkenhaug er en 
engasjert mann som reiser landet rundt for 
å bevisstgjøre folk om hvordan deres 
omgivelser bør utvikles. 30 byer er på 
merittlisten hans. 
Han er selv oppvokst på Bakklandet, en 
koselig liten bydel i Trondheim. 
Bakklandet var på 70-tallet var midtpunk-
tet for en drakamp mellom Trondheim 
kommune på den ene siden og velforenin-
gen og ildsjelene på den andre. 

Høres det kjent ut? 

Vi skal ikke utbrodere den historien, bare 
fortelle at den fikk en lykkelig slutt. 
Folket vant, og Bakklandet fremstår i dag 
som et idyllisk sted og et trekkplaster for 
trøndere og turister. 

«IHVERTFALLENE» PÅ STABEKK
Møtet denne dagen handlet om Stabekk. 
Og Okkenhaug tenkte ikke Bærum. Men 
han tenkt at Stabekk er en småby. Det er en 
enorm kvalitet. Det er lokalentusiasme! 
Okkenhaug dro oss gjennom en presenta-
sjon av de ulike interessentene i slike 
saker: Innbyggerne, politikerne, forvalt-
ningen, utbyggerne, arkitektene og media. 
Alle med hver sin agenda og ansvar. 
Utbyggerne er ofte den store, stygge 
ulven, fortalte Okkenhaug. De definerer 
hva som er god økonomi og kan med det, 
diktere sine premisser. Han mente at vi ser 

eksempler på at utbyggere presenterer 
fantasifulle glansbilder, for å selge inn 
sine planer, for så å barbere det man har 
solgt inn, med trang økonomi som 
begrunnelse. 

Han minnet oss på at det er ikke enkelt-
bygget som betyr noe, men helheten! 
Stedsutvikling er sammenheng. 
Arkitektene trenger ikke bygge et signal-
bygg, men beholde de prinsippene som 
stedet allerede har og bygge videre på det. 
Stabekk er en småby! Vi må ned på detal-
jer som takvinkler og volumer når små-
byen skal utvikles videre. Okkenhaug 
oppfordret oss til å finne «Ihvertfallene» 
på Stabekk!

AV MED HATTEN
Forsker, underviser og landskapsplanleg-
ger Elin Børrud, fra NMBU (Norges 
Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, 
Ås) tok oss videre inn i ettermiddagen. De 
ca 80 oppmøtte ble delt inn i ti grupper, 
hvor hensikten var å diskutere seg fram til 
tre konkrete ønsker, eller råd til prosess, 
til Planutvalget. 

Børrud var en objektiv part i møtet. Hun 
fikk derfor hele salen til å ta tak i våre 
symbolske hatter, for så å ta dem av, 
igjen. Ordfører, utbygger og beboer kunne 
nå ytre meninger, uten at «bli tatt for» det 
senere. 

PLANOMRÅDET MÅ UTVIDES
I etterkant av gruppearbeidet presenterte 
hver gruppe sine ønsker og råd. Mange 
grupper hadde flere sammenfallende for-
slag, hvor det viktigste punktet var at 
planområdet må ta for seg hele Stabekk 
sentrum! Stabekk sentrum er en uavbrutt 
strekning med næringsvirksomhet, fra sta-
sjonsområdet og hele veien opp til Kiwi. 
Og slik skal det også være i fremtiden. 
Basta!

Mot slutten gjorde Børrud en oppsumme-
ring av gruppenes ønsker og krav:
• Utvide planområdet helt opp til Kiwi og 

Eldresenteret, for å bevare nærings-
virksomheten
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Husker du?
Husker du Stabekk Bok- og 
Papirhandel? Hvor Nina og de andre 
ansatte tok i mot med et smil og en 
hjelpende hånd. Hvor du fikk hjelp til å 
finne fram i bokhøsten av kompetente, 
beleste og dyktige fagfolk. Hvor du 
kunne sette deg ned på en god stol og 
kikke i/glemme deg bort i bøkenes 
eventyrlige verden. Og hvor Nina og 
de andre var like blide enten du kjøpte 
noe eller ikke. Nina som kunne  skaffe 
deg bøker som ikke var i butikken. 
Nina som var et levende leksikon uti 
litteraturens verden. Butikken som ikke 
bare var en bokhandel, men som også 
var som en magnet på de små med hyl-
ler som bugnet av leker. Et eldorado for 
både store og små. 

Ikke det? Nei, nei. Men da husker du 
sikkert skomakeren vår. Skomakeren 
vår som hver eneste dag kjørte 
langveisfra – hver bidige dag - for å 
jobbe på Stabekk. Fordi han trivdes så 
godt. Fordi kundene var så hyggelige. 
Fordi han ble satt pris på. Fagmannen 
som reparerte ikke bare sko, men også 
vesker og alt mulig annet rart. For en 
glede det var å stikke innom å få hjelp 
av en som virkelig kunne faget sitt. Og 
som folk kom fra hele Bærum for å få 
hjelp av. Han var et unikum.

Gått i glemmeboka, sier du. Ja, ja. Men 
da minnes du muligens optikeren  vår 
som holdt til i Stabekkhuset i nærmere 
40 år. Og som hjalp oss med alt som 
hadde med briller og syn å gjøre. Det 
var trygt å stikke innom. Du fikk god 
hjelp. Du følte du var i gode hender. 
Han kunne jobben sin.

Husker du ham ikke, sier du. Nei, nei. 
Vi glemmer fort. Men Kolstad husker 
du. Selve Stabekkbutikken som alltid 
var der på hjørnet ned til jernbanesta-
sjonen. Den elektriske butikken hvor 
du fikk fatt i støpsel, ledninger, lyspæ-
rer og de flotteste lamper. Ikke vits i å 
dra til Elektro i Sandvika eller andre 
steder. Vi hadde det vi trengte på 
Stabekk – hos Brødr. Kolstad.

Og minnes du de gode bollene, den 
varme kaffen og den lune, hyggelige 

atmosfæren hos Baker Hansen. Hvor 
vi koste oss sammen, pratet, leste avis-
er eller bare tittet på menneskene som 
passerte på fortauet utenfor. En oase i 
hverdagen hvor vi kunne roe oss ned 
og la tankene vandre.

Borte sier du. Ja, ja. Tida flyr. Men 
Anton Sport – Anton husker du. Anton 
på Stabekk som flyttet litt rundt,  men 
som til slutt etablerte seg i 
Stabekkhuset. Nærmest en institusjon. 
Fra tidenes morgen. Hvor vi fikk fatt i 
alt som hadde med sport å gjøre. Ski, 
skøyter, fotball osv. Og hvor de var de 
reneste trollmenn med hensyn til prep-
ping av ski. Leverte du skiene til prepp 
hos Anton, var du garantert et godt 
resultat. Anton var Stabekk. Anton var 
der alltid. Anton var trygt.

Anton gått i glemmeboka? Borte? Men 
Bjercke da – frisøren vår. Han husker 
du vel. Frisøren som feiret 40 år på 
Stabekk i år, og hvor alle var innom – 
både de med langt hår, de med kort hår, 
de med mye hår og de med lite hår. 
Fornøyde ble vi – for sjefen og damene 
hans kunne jobben. Både på øvre og 
nedre Stabekk.

Og vi husker kanskje, eller husker vi 
ikke Bolina, apoteket, englebutikken, 
møbeltapetsereren, gullsmeden, lekt-
øybutikken, osv. Levende, sprudlende, 
små kraftsentra/butikker hvor vi fikk 
tak i så mye. Som var med på å prege 
vårt Stabekk. Som betød noe for oss. 
Som gjorde Stabekk til noe helt spe-
sielt. Og sist men ikke minst – 
Martinsen Fargehandel. Som senere 
ble til Martinsen Ide`og Design. Nabo 
av kinoen fra før krigen og siden i 
Andenæsgården. Martinsen var der all-
tid. Og skaffet oss alt det vi trengte til 
hus og hage og enda litt til. Vi slapp å 
sette oss i bilen og kjøre langt avsted.
Borte, sier du. Husker ikke, sier du. Ja, 
ja. Men kanskje husker du hvor du 
handlet i går. Var det på Stabekk? 
Kjente du din besøkelsestid? Eller dro 
du til Storsenteret?

Edvin Svela,  
styremedlem Vestre Stabekk Vel

• Utvide planområdet til å være begge 
sider av jernbanen

• Grønne lunger i Stabekk sentrum 
• Finne bekken!
• Redusere gjennomfartstrafikken
• Beholde småbypreget og gjennom det; 

det beholde det arkitektoniske språket 
med variasjon og skala 

Dette er jo enkle krav, tenker du. En selv-
følge. Jo, i de fleste hoder så er det det. 
Men hvis utbyggerne får sette i gang uten 
begrensninger, sittende på hver sin lille 
tue med sine store tunge hatter på, så er 
det ingenting som er en selvfølge.

FRA BAKGÅRD TIL BYROM
Konklusjonen er at vi ønsker aktive møte-
plasser med god tilgjengelighet. Og det 
må skje sammen med åpen bygnings-
struktur i riktig skala. Flere foreslo å rive 
den nyere delen av Stabekkhuset, for å 
åpne opp inn til tunet og Stabekk gård. 
Butikkene kunne da henvende seg tosidig, 
og vi kunne gå fra bakgård til byrom. 
Det kom fram visjoner om grønne lunger 
med uteservering, omkranset av småbybe-
byggelse og handel på gateplan. Det var 
flere grupper som så for seg nye, vakre 
bygg, i stedet for de hvite blokkene vis a 
vis Stabekkhuset, flankert av en park med 
vannspeil, som er skøytebane på vinteren 
og lekeplass om sommeren. Her snakket 
vi om en mulig gjenforening med bekken 
som engang gikk gjennom Stabekk. Et 
annet forslag var parkeringshall i fjellet på 
andre siden av togskinnene for å gi plass 
til togpendlerne.
En av gruppene snakket spesielt om hva 
som er særpreget i en småby. Ett aspekt er 
et tydelig avgrenset sentrum med definer-
te funksjoner som handel, kultur og ser-
vice. Og ikke minst er helhetlig arkitekto-
nisk formspråk med skala og variasjon, 
ekstremt viktig. Flere nevnte Dacongården 
i sine gjennomganger. Den er i hvert fall 
ikke et av «Ihvertfallene» for Stabekk! 
Nye prosjekt må tilføre mer enn de tar, sa 
en av gruppene. 

Godt sagt! Stabekk er bra i dag, og det 
skal bli bedre! 
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Et Årsverk 
kunne i 2014 feire både 200-årsjubileum for Grunnloven  

og sitt eget 10-årsjubileum.

Snappet opp på
Et Årsverk 2013 

Fotografer på Et Årsverk var Tore Guriby, Rafael Mollestad og Sam Asgari

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre 
innledet med foredraget om "De som 
ikke var på Eidsvoll." Det vil si alle 
Norges kvinner og alle håndverkere. 
"Med andre ord de som egentlig bygget 
Norge," poengterte Myhre. 

"Dette gjør meg helt rørt!" utbrøt Per Olaf Lundteigen: "Det viktigste vi kan gjøre 
for ungdommen, er å gi ny respekt for ekte håndverk og realt arbeid."

Kåre Willoch holdt sin tradisjonelle revisjon av året som nærmet seg slut-
ten, og dette foredraget var så interessant at utdrag ble kringkastet av 
NRK.

For mange var det en ny side av 
Wolfgang Plagge man fikk oppleve, da 
han etter å ha spilt "Kjempeviseslåtten" 
av Sæverud, gikk opp på podiet og lov-
priste Wergelands arbeid for å bli kvitt 
jødeparagrafen.

Velkommen til Et Årsverk 2015 - lørdag 12. desember!



For første gang på mange år stod eks-ekteparet Pelle Parafin (Arne Garvang) og Sandra 
Salamander (Marianne Krogness) på samme scene igjen og fremførte nye sketsjer og 
gamle slagere fra Tramteateret. Ikke et øye var tørt da de fikk hjelp på rytmeinstrumenter 
av Stig Olai Kapskarmo (leder av Bærum Kunstforening) med følsomme klask på 
Grillstads Stjernebacon, doktor Torgeir Sørbye på KitteKat med herlig smak av lever-
postei og  Kenneth Grimly med grønnsaksskrubb på ukokt potet. På basstromme briljerte 
festivalarrangør Markus Mollestad med kjøttklubbe på en økonomipakke Libero 6 mnd +.

Ruth Hemstad presenterte sin rykende 
 ferske doktoravhandling i bokform om 
propagandakrigen mellom Sverige og 
Norge 1813-14.

Til ære for Inger Eide og hennes medarbeidere 
som blant annet har restaurert benkene 
Eidsvollsmennene satt på da de skapte 
Grunnloven, tok administratoren for hele til-
bakeføringen av Eidsvollsbygningen, Geir 
Thomas Risaasen, turen til Stabekk for å for-
telle om arbeidet.

 I Festsalen hygget folk seg i Tines danske Værtshus med mester-
verker av blant annet Petter Mejlænder, Pushwagner og  
Eldar Vågan på veggene.

Denne gang hadde Jan Erik Vold med seg kapellmester Egil Kapstad 
på flygel, Terje Venaas på bass og Roy Nikolaisen på trompet - de 
samme som spilte på hans 75-årsdag i 2014, da han også mottok 
Kulturrådets ærespris. Da denne gjengen spilte inn det klassiske albu-
met "Blåmann, Blåmann" (1988), var Chet Baker med på trompet - tre 
måneder før han falt ut av vinduet og døde.

Lena Sundström, 
kjent fra svensk fjern-
syn og Dagens 
Nyheter (og gift med 
selveste Bo Kasper fra 
Orkesteret!), presenter-
te boken "Spor" hvor 
hun forteller om sam-
arbeidet mellom 
Sveriges regjering og 
CIA i tortur-skandale-
ne som ble rullet opp i 
høst. 





K
art over Vestre Stabekk Vel

Kartet er hentet fra
www.baerum. 
kommune.no/kart.
Her kan man finne 
grunnkart, reguler ings-
planer, flyfoto, kom-
munedelsplan, miljø-
plan og det som heter 
administrative grenser. 
Dette er kart som viser 
valgkrets, skolekrets 
og de ulike velenes 
område.

  LBE AS Rørhandel 
    Ditt lokale håndverkssenter, vi har egne: 
                              *Rørleggere 
                              *Snekkere 
                              *Murere/Flislegger 
www.lboe.no       
www.rorhandel.com              Tlf 67 13 75 76  

Vi har ferskvaredisk med ost, 
skinke, salami og oliven, samt 
pasta, olivenolje, kaffe m.m. 
 

Bestill ost-/spekefat og 
sandwicher hos oss! 
 

Gml. Drammensvei 38     Facebook: AndFood 
Mail: post@andfood.no  Tlf.: 90103848  

Mandag-lørdag 7-23  – Gratis parkering

Gamle Ringeriksvei 9 
1368 STABEKK 
Tlf. 67 53 61 05
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Større familie

Vi hjelper deg med å regne på boliglånet.
Send SMS Bekkestua til 07040, eller ta
kontakt på bekkestua@sparebank1.no

Hva koster det å bytte
bolig for at barna skal få
hvert sitt rom?

Priseksempel eff. rente fra 3,04% , 2 mill o/25 år, totalt 2.845.439,-



Vellets årlige bortkjøring av hageavfall (kvist og løv) skjer 
med komprimatorbil fra Renova i uke 18-20. Renova 
begynner 2. mai og holder på i vellet vårt til 11. mai. 
Avfallet må legges utenfor port eller helt inntil kjørevei og 
godt synlig før 2. mai.

Bunt kvistene i bærbare bunter som kan favnes (maks 
lengde 2 meter, grentykkelse under 15 cm diameter, bun-
tes med hyssing – ikke ståltråd). Sekker med løv kan stå 
åpne eller knytes, og må ikke være så tunge at de revner 
ved løfting. OBS: Sekkene tømmes og legges igjen!

NB! FØLGENDE SAMLES IKKE INN:

Lengder over 2 meter, tunge sekker med jord, grus, bark 
eller liknende.

Bare betalende medlemmer kan benytte seg av tilbudet.

Vellet oppfordrer medlemmer med mye hageavfall til å 
benytte seg av fri levering på lokal mottaksstasjon. 
Tidspunkt og sted vil bli annonsert i Budstikka og 
Bæringen.

Vårrydding 2. – 11. mai 2015 

Vestre Stabekk Vel har nå opprettet et digitalt fotoarkiv 
med eldre motiver fra Stabekk. 
En del av disse bildene er lagt ut på vellets hjemme-
sider, men foreløpig er utvalget relativt sparsomt.

Vi ber derfor alle om å 
se  gjennom egne sam-
linger eller album, og 
lete etter fotos med moti-
ver fra Stabekk. Særlig 
er bilder med motiver av 
bygninger og mennesker 
i Stabekk sentrum inter-
essant. Gamle sort/hvitt 
postkort eller såkalte 
«fotokort» inneholder 
ofte mye informasjon 
som kommer frem ved 
høyoppløst skanning.   
Se eksempel til høyre.

Dersom du finner slike 
bilder vil altså vellet 
gjerne få låne disse og 
innlemme digitale kopier 
i arkivet. Representanter 

for vellet kommer eventuelt gjerne på hjemme besøk 
med medbrakt skanner.

Ta kontakt med vellet pr epost eller ring 900 88 445 
hvis dere finner bilder dere vil dele.

Vestre Stabekk Vel har opprettet digitalt arkiv
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DET FORMELLE ÅRSMØTET:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent uten anmerkninger.

2. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
Ellen Stensland og Inger Anna Krohn-Nydal ble valgt til 
å underskrive referatet.

3. Referat fra årsmøtet 2013
Referatet ble godkjent uten anmerkninger.

4. Styrets beretning for 2013
Beretningen ble godkjent uten anmerkninger.

5. Regnskap for 2013
Regnskapet ble godkjent uten anmerkninger.

6. Forslag til handlingsplan og budsjett for 2014
Stabekk og Jar Seniorsenter: En viktig sak for vellet er 
videre drift av Stabekk og Jar Seniorsenter. 
Brukerrådsleder Gerd Mathisen redegjorde for situasjo-
nen rundt senteret. Senteret ønsker støtte til innkjøp av en 
ny symaskin, og er åpne for aktivitetsidéer fra brukere og 
potensielle brukere. Det er behov for frivillige, f.eks til 
vaffelsteking på lørdager og til brukerstyret. Brukerne av 
Stabekk og Jar Seniorsenter ønsker sterkt å beholde tilbu-
det på Stabekk.
Gamle Dr. vei 48: Hilde Solberg Øydne, advokat i Gml 
Dr. vei 48, redegjorde for status for bygget som Andenæs 
ønsker å gjøre om til boliger, evt med et mindre nærings-
areal. Ingen av leietakerne i bygget har kontrakter lenger 
enn ut året 2014. Saken møtte et sterkt engasjement fra 
salen, og styret redegjorde kort for vellets arbeid for å 
beholde næringslivet på Stabekk. I forbindelse med hørin-
gen som kommer til sommeren vil nærliggende vel sam-
arbeide om høringsuttalelse. Årsmøtet ga gruppen en 
Bedre Stabekk mandat til å utrede hvordan vellet kan 

påvirke planlagte prosesser på en best mulig måte. Det er 
ønskelig å holde øvre og nedre Stabekk sammen, og at 
velstyret skal presse på kommunen for å få en helhetlig 
plan for Stabekk sentrum. Det er ønskelig med info til 
medlemmene på nettside/e-post. Budsjett og handlings-
plan ble godkjent uten anmerkninger.

7. Valg av nye styremedlemmer

Dagens styre består av: 
Frederick Clark, Øyvind Kristensen, Gudbrand 
Fossbråten, Jan Christian Mollestad, Bjørn Authén, 
Kenneth Grimley, Inger Eide og Kristin Sagberg Widén. 
Kåre Lindemann har trukket seg under året.

På valg er: 
Frederick Clark, Øyvind Kristensen, Gudbrand 
Fossbråten, Jan Christian Mollestad og Kåre Lindemann. 

Resultat:
Kåre Lindemann og Frederick Clark stiller ikke til gjen-
valg. De øvrige ble gjenvalgt + Mette Skyberg og Edvin 
Sveland. Alle valgt for en periode på 2 (to) år.

Revisorer: Atle Degre og Rita Amundsen

Valgkomitéen:Magnar Øvrebø, Brita Clark og  
Bodil Kleve

8.  Eventuelt
Dikke Eger fortalte at det til tider er lite vann i 
Skallumdammen, dette fordi kommunen har stengt en 
kran fra Tjernsrud. Årsmøtet ønsker å bevare 
Skallumdammen, som i forbindelse med utbygging på 
Skallum ble ansett som viktig å bevare, og oppfordret 
velstyret til å ta opp saken med kommunen. 

9. Kåseri
Stein Stugu kåserte om Stabekk før, nå og i fremtiden.

Referat fra årsmøtet 
i Vestre Stabekk Vel 27. mars 2014

Årsmøtet ble avholdt i kinosalen til kulturhuset Stabekk Kino.  
Jan Christian Mollestad ønsket velkommen som kveldens ordstyrer.  

Som vanlig ble det holdt ett minutts stillhet til minne om de av medlemmene 
 som har gått bort i løpet av det siste året.

 Referent: Kristin Sagberg Widén Sign. Ellen Stensland Sign .Inger Anna Krohn-Nydal

 

Vestre Stabekk Vel 
Årsberetning 2010 

 

Innkalling til Årsmøte på Stabekk kino 31. mars kl. 19 
se side 3 

www.vestrestabekkvel.no 

Møtet ble avsluttet med hyggelig samvær, ost og vin.
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I 2014 har Styret på 9 medlemmer - i en flat organisasjon 
uten leder - hatt 8 ordinære styremøter.  Styret har bestått 
av Bjørn Authén, Inger Eide, Gudbrand Fossbråten, 
Kenneth Grimley, Øyvind Kristensen, Jan Christian 
Mollestad, Mette Skyberg, Edvin Svela og Kristin 
Sagberg Widén.

Styret ser det som en av sine viktigste oppgaver å kom-
munisere med politikerne og de kommunale myndigheter. 
Vi har i 2014 arrangert flere møter og samtaler, deltatt på 
offentlige møter om E-18 og større utbygginger, og stilt 
som observatører på utallige møter i kommunestyret, for-
mannskapet og planutvalget. Her har vi gjort videoopptak 
som vi lagrer - fordi én av de alvorlige manglene i kom-
munalt styre og stell i Bærum, er at det ikke finnes skrift-
lige referater av det politikerne sier fra talerstolen.  Bare 
kommunestyret har videopptak fra møtene. For VSV gjel-
der det både å holde politikerne med informasjon - og 
under grundig oppsikt. Det er slett ikke slik at befolknin-
gen alltid tjener på de politiske prosessene. Hvem er det 
da som vinner? Vi i styret anser det derfor som vår plikt å 
minne dem på hvilke vedtak som egentlig gjelder. Og hva 
som var bakgrunnen for disse vedtakene. 

NY E-18
Det har i 2014 vært avholdt flere informasjonsmøter hvor 
Kristin Sagberg Widén har representert VSV. Bærum 
kommunestyre vedtok i juni 2014 kommunedelplanen for 
stekningen E18 Lysaker – Slependen, se egen artikkel på 
s 12 og 13.

STYREWEB – MEDLEMSREGISTER OG REGNSKAP
Kenneth Grimley og Øyvind Kristensen har gjort en stor 
innsats med å innføre det internettbaserte administra-
sjonssystemet Styreweb. Via Styreweb kan styret raskt 
komme i kontakt med hvert medlem gjennom e-mail og 
mobiltelefon for å gi beskjeder eller innkalle til møter på 
meget kort varsel. 

Styreweb inneholder også moduler for regnskap, nettside 
og arkivering som styret ønsker å benytte.  Når det gjel-
der det digitale arkivet, kan vi jo gå over hundre år tilba-
ke, så det vil nok ta sin tid å få lagt inn alt. Men tenk for 
en kildesamling for fremtiden dette vil kunne bli! 

BEVARING AV FORRETNINGSLIVET PÅ STABEKK 
Inger Eide har hovedansvaret for kontakten mellom vellet 
og næringslivet på Stabekk. Helt siden jernbanen anla 
stasjon på Stabekk i 1884, har det stadig vært en utvik-
ling av næringslivet her. Fra tunet med kro, landhandel 
og den staselige stasjonsbygningen - opp til den vakre 
sveitservillaen som nå huser Kiwi. Stabekk hadde til og 
med politistasjon på tomten bak eldresenteret, med egen 
kasjott. Så det er en lang vei fra den gang til årets politi-
reform. Nå skal alt sentraliseres. Lokale butikker skal inn 
i kjeder. Og kjedebutikkene flytter inn i de store kjøpe-
sentrene. Peppes Pizza forsvinner, Martinsen forsvinner, 

Anton Sport forsvinner. Men Stabekk er fortsatt anner-
ledes.

Vi er som en italiensk landsby. Og en italiensk landsby er 
selvforsynt med det som er viktig her i livet. Stabekk har 
dagligvareforretninger, skomaker, bensinstasjon med 
ordentlig verksted, legekontorer, advokatfirmaer, optiker, 
kiropraktor, konditori, restauranter, gatekjøkken, bokhan-
del, frisør, blomsterbutikk, interiørforretninger, lampe-
butikk, VVS-utsalg, gullsmed, rammemaker, møbeltapet-
serer, modellverksted for utprøving av cruiseskip, sports-
forretning, byggevareutsalg, flisebutikk, solsenter, leke-
butikk, eiendomsmeglere, steinhuggeri, delikatesseforret-
ning, jernvarehandel, treningssenter, kulturhus med fest-
lokaler og kino- og konsertsal, begravelsesbyrå, jordmor 
til fødselsforberedelser og akupunktur, og selvfølgelig en 
egen englebutikk. 

Som alle ser - dette er unikt! Og dette må vi bevare. Når 
trafikkpresset minsker med utviklingen av E18 og tilfør-
selsveiene, er det nettopp videreutviklingen av dette yren-
de forretningslivet som skal gjøre Stabekk attraktivt også 
som reisemål for Oslo og Akershus. VSV tenker langsik-
tig og har ikke særlig sans for krefter som tenker mest på 
kortsiktig profitt og som i realiteten stanser denne utvik-
lingen. Derfor blir planene for Gamle Drammensvei 48 så 
avgjørende for hele fremtidens Stabekk.

Styrets beretning for 2014

Stasjonstunet ca 1895: Stabæk Cooperativ til venstre 

2015: Det gule skomakerhuset var stasjon 1884-1903
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GAMLE DRAMMENSVEI 48: FORRETNINGER  
– ARKITEKTUR - UTSIKT
VSV er alvorlig bekymret for hvilke ødeleggende konse-
kvenser en utvidelse av etasjer og fløyer på dette sentrale 
bygget vil ha for hele opplevelsen av Stabekk sentrum. 
Det er det arkitektoniske. Vi vil også miste den unike 
siktlinjen man har mot fjorden når man går nedover hele 
veien fra Kiwi, forbi kinoen og ned til krysset. (Se egen 
artikkel i bladet s 8-10.)

Men like alvorlig er det at alle bedriftene som har holdt 
til i dette huset nå har måttet rømme bygget. Vi kan ikke 
forstå annet enn at dette også går mot alle Høyres prin-
sipper når det gjelder å legge forholdene til rette for det 
lokale næringsliv. I alle tidligere kommuneplaner har 
huset vært definert som næringseiendom. Det kreves 
omregulering for å tillate boliger her. For en positiv lang-
siktig utvikling for Stabekk som handelssentrum, er det 
nødvendig at man sikrer forretningsdrift med publikums-
appell i det minste i alle lokaler som vender ut mot fortau 
og grunnplan.

Dette tar vi opp som eget punkt i vår kommentar til 
 kommunens Planprogram for Nedre Stabekk.

Planene for Nedre Stabekk må innbefatte Stasjonen - helt 
opp til krysset. Nr 48 i midten bør absolutt ikke bli 
 høyere!

PLANARBEIDET FOR NEDRE STABEKK
Kommunen har valgt å organisere sin helhetlige plan ved 
å dele arbeidet i to, og starter nå med Nedre Stabekk. 

Som Høyres Liv Skrede sa i Planutvalgets møte 
11. desember 2014, regner alle med at "Øvre Stabekk 
strekker seg fra Kiwi og ned til krysset Gamle 
Drammensvei-Gamle Ringeriksvei." Vi som bor på 
Stabekk tenker videre at nedre Stabekk defineres som 
området nedenfor krysset, til og med stasjonsområdet. 
Her er det at Planavdelingen i kommunen har gjort en 
unntagelse for Gamle Drammensvei 48.

Dette blir feil. Her er styrets kommentar til 
Planprogrammet sendt inn 20. februar 2015: 

Stolte tradisjoner: Slik så det ut inne i Kiwi i 1900 Kiwi for 100 år siden - Stabækhøi Landhandleri

- og slik har Bolina pyntet i Stasjonen i 2015
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 Bjørn Authén  Kenneth Grimley  Mette Skyberg 
 Edvin Svela Inger Eide Øyvind Kristensen 
 Kristin Widén Gudbrand Fossbråten Jan Christian Mollestad

TVERRSTIER
Tverrstien mellom Løkkeveien og Skogveien har fått ny 
trapp i strekkmetall og rekkverk i tre.

Den fungerer meget bra, vi venter fremdeles på en liten 
bom ned mot Løkkeveien slik at skoleelever ikke kjører 
rett ut i veien, det samme er det søkt om i 
Trudvangkroken. Kommunen har lovet å se på saken.  
Vi takker kommunen for flott ny trapp!

STRØKASSER
Et av tilbudene fra Vellet er at vi har 13 stk strøkasser 
som er til benyttelse for vellets beboere. I utgangspunktet 
har de vært ment til å strø veier og stier, men det har  
blitt mer og mer vanlig at folk har benyttet seg av strø-
kassene til å strø sine egne innkjøringer. Vellet har tatt 
opp dette flere ganger på årsmøte og kommet frem til at 
det har vært greit. Nå er dessverre situasjonen blitt en 
annen, det koster kr 1.000,- å fylle en kasse, nesten en 
dobling av prisen. Fra nå kommer strøkassene til å bli  
fylt opp en gang pr. vinter, og vi anmoder vellets beboere 
til å kun bruke singel til stier og veier, ikke til privat 
bruk. 

ÅRETS REGNSKAP
Vellets regnskap er gjort opp med et overskudd på kr. 25 
376 mot et budsjettert underskudd på kr. 13 650. 
Inntektene var på kr. 142 279 mot budsjett kr. 136 400.

Kostnadene var på kr. 116 903 mot budsjett kr. 150 050. 
Utgifter til strøkasser utgjør for 2014 kr. 7 800 av beløpet 
på post 6360 Hageavfall og skrotinnsamling (budsjettert 
med kr. 15 000,-). Utgifter til Årsberetning er ført som 
post 6800 Trykkerikostnader.

MEDLEMSUTVIKLING
Pr. 31.12.2014 hadde vellet 428 husstandsmedlemmer 
(2013: 430 husstander) og 16 sameiemedlemmer med til 
sammen 281 husstander (3013: 339 husstander). Vestre 
Stabekk Vel oppfordrer alle husstander og sameier innen-
for vellets område til å støtte opp om vellet og melde seg 
inn! Vi ber alle om å merke innbetaling av kontingenten 
på en slik måte at det er lett å se hvem betalingen gjelder 
for. Samtidig ber vi alle medlemmer som ikke allerede 
har gjort det, om å sende inn navn, adresse, mail-adresse 
og mobilnummer til vestre.stabekk.vel@gmail.com

VÅRRYDDING/HAGEAVFALL
34,5 tonn ble samlet inn til en kostnad for vellet på  
kr 45 000,-. Tjenesten ble utført av Renova.

REPRESENTASJON/MEDLEMSSKAP
Øyvind Kristensen har representert VSV i Bærum 
Velforbud og Vellenes Fellesorganisasjon, og Bjørn 
Authén har vært vellets representant i styret til 
Kultushuset Stabekk Kino. I tillegg er VSV medlem av 
Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening.

Planene for Nedre Stabekk må innbefatte Stasjonen - helt 
opp til krysset.

Nr 48 i midten bør absolutt ikke bli høyere!

eie eiendomsmegling, avd bærum – kvalitet i alle ledd

67 53 23 10
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Revidert 
Rita Amundsen (sign.) Atle Degré (sign.)

Styret i Vestre Stabekk Vel:
Bjørn Authén (sign.) Inger Eide (sign.) Gudbrand Fossbråten (sign.)
Kenneth Grimley (sign.) Øyvind Kristensen (sign.) Jan Christian Mollestad (sign.) 
Kristin S. Widén (sign) Edvin Svela (sign.) Mette Skyberg (sign.)

Resultatregnskap

Inntekter Note 2014 2013
3000 Annonseinntekter 20 000,00 21 700,00
3200 Kontingent medlemmer 102 240,00 100 710,00
3210 Momsrefusjon 16 722,00 6 410,00
8040 Renteinntekter 3 317,39 2 954,89
Sum inntekter  142 279,39 131 774,89

Kostnader
6100 Kontingent organisasjon 2 1 641,00 5 948,00
6300 Leie lager 2 750,00
6360 Hageavfall og skrotinnsamling 53 125,00 50 365,00
6400 Leie av postboks 1 020,00
6790 Innleide tjenester 0,00 12 047,00
6800 Trykkerikostnader 47 338,00 33 806,25
6810 IT kostnader 2 070,00
6940 Porto 25,00
7430 Gaver 6 769,00
7610 Styre og årsmøtekostnader 1 695,59 6 414,80
7770 Bank- og kortgebyr 430,00 16,00
7790 Andre kostnader 40,00
Sum kostnader  116 903,59 108 597,05

Resultat  25 375,80 23 177,84
Resultatregnskap
BALANSE

Eiendeler
Konto Note Balanse 2013 Balanse 2014
1460 Bøker 1 5 375,00 5 375,00
1910 Kasse 0,00 16 393,90
1920 Bank 15 279,13 20 959,98
1921 DnB NOR Høyrente 162 190,58 165 491,63
Sum eiendeler  182 844,71 208 220,51

Egenkapital og gjeld

Konto Inngående balanse Utgående balanse
2050 Annen egenkapital 159 666,87 182 844,71
Overskudd 23 177,84 25 375,80

Sum egenkapital og gjeld  182 844,71 208 220,51
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Handlingsplan og budsjett for 2015

Handlingsplan:
Formålet med vellet er å ta opp, samordne og gjennomføre tiltak, samt avgi uttalelser til beste 
for beboere og for velområdet. Styret vil i 2015 være spesielt opptatt av følgende:
– å følge med på og gi uttalelser når det gjelder nye E 18
– å følge med på og gi uttalelser om regulerings- og utbyggingsplaner på Stabekk
– innsamling av hageavfall og skrot
– å samarbeide med og videreutvikle Kulturhuset Stabekk kino
– å samarbeide med de næringsdrivende på Stabekk
– å øke medlemsmassen
– at Stabekk skal være et levende sentrum 
– at Stabekk som lokalmiljø skal ha tilbud og aktiviteter for barn, ungdom og eldre

Budsjett for 2015:
INNTEKTER:  UTGIFTER:
Kontingent: 155 000 Årsberetning 50 000
Annonser 20 000 Årsmøte 8 000
Momsrefusjon 14 000 Innsamling skrot og avfall 45 000
Bankrenter 3 400 Gaver, representasjon, støtte 10 000
Sum inntekter 192 400 Strøkasser 15 000
  Administrasjon 25 000
  Medlemskap Velforbund m.m. 6 000
  Spesielle prosjekt 25 000
  Bank gebyrer 500
  Sum utgifter 184 500

  Driftsresultat 7 900

NOTER TIL REGNSKAPET

Note 1
Stabekk boka har i 2013 blitt  
solgt for: 0,00 

Note 2
Asker og Bærum Trafikk- 
sikkerhetsforening  300,00  
Bærum velforbund (inkl medlem- 
skap i Vellenes Fellesforbund) 1 341,00
  1 641,00 

REVISJONSBERETNING
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§ 1. FORMÅL
Vestre Stabekk Vel er en partipolitisk nøytral orga-
nisasjon hvis formål er å ivareta medlemmenes og 
velområdets felles interesser i den utstrekning vel-
lets vedtekter, styret og årsmøtet bestemmer.

Vellet tar opp, samordner og gjennomfører tiltak til 
beste for beboerne og for velområdet, evt. i samar-
beid med andre foreninger og organisasjoner i 
området. Det representerer befolkningen overfor 
kommunen og er befolkningens talerør utad i saker 
som vedrører områdets og befolkningens interesser.

Vellet avgir uttalelser om saker som vedrører områ-
det. Saker som blir forelagt vellet, behandles i sam-
svar med de gjensidig forpliktende avtaler som er 
inngått mellom kommunen og vellene i Bærum.

§ 2. MEDLEMSKAP OG STEMMERETT
Alle beboere med offentlig stemmerett, samt forret-
ninger og firmaer innen velområdet kan være med-
lemmer av vellet. En husstand betaler kontingent 
som et medlem. Borettslag m.v. kan ha kollektivt 
medlemskap. Obligatorisk medlemskap gjennom 
skjøte eller leiekontrakt kan finne sted.

På medlemsmøter og årsmøter har alle tilstede-
værende medlemmer stemmerett. Det kan ikke 
stemmes ved fullmakt.

Medlemmer er forpliktet til å betale den kontingent 
som årsmøtet til enhver tid har fastsatt, innen gjel-
dende frist. Utmelding skal skje skriftlig. Et med-
lem som ikke har betalt kontingent på to år kan 
strykes. Et varsel om dette må være gitt skriftlig 
først.

§ 3. VELLETS AVGRENSNING
Vellets grenser fremgår av kartskissen.

§ 4. REGNSKAPER OG REGNSKAPSÅR
Vellets regnskapsår følger kalenderåret. Revidert 
regnskap skal legges frem for medlemmene hvert år.

§ 5.  ÅRSMØTER
Vellets høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinære 
årsmøter holdes hvert år innen utgangen av første 
kvartal. Innkalling til årsmøte sendes alle medlem-
mene senest 14 dager før årsmøtet sammen med 
styrets beretning, forslag til dagsorden og innkom-
ne forslag.

Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret eller 
1/10 av medlemmene skriftlig forlanger dette. 
Innkalling må skje på samme måte som for ordi-
nære årsmøter og innkallingen må angi de saker 
som ønskes behandlet.

Andre saker enn de som er angitt i innkallingen 
eller i dagsorden, og som et medlem ønsker 
behandlet på et årsmøte, må være styret i hende 
senest en uke før møtedagen.

Årsmøtet kan behandle enhver sak, men kan bare 
fatte vedtak i saker som er nevnt i innkallingen.

Årsmøtet som ledes av et styremedlem, skal 
behandle følgende saker:
- Godkjenning av innkallingen og dagsorden
- Styrets beretning
- Regnskap med revisjonsberetning
- Budsjett
- Andre saker som er nevnt i innkallingen
- Valg av: 6-9 styremedlemmer
- 2 revisorer for ett år
Valgkomité med 3 medlemmer for ett år
Eventuelle spesielle komitéer
Eventuelt 2 personer til å medundertegne protokol-
len fra møtet

På årsmøtet kan styret ved behov foreta registrering 
av de fremmøtte iht. medlemsliste, og det kan 
ut deles nummererte stemmekort.

Styrets medlemmer velges for to år av gangen, slik 
at tilnærmet halvparten trer ut av styret hvert år. 
Alle myndige medlemmer av vellet er valgbare. 
Gjenvalg kan finne sted. Medlemmene plikter å 
motta valg, enhver kan imidlertid unnslå seg valg 
for så lang tid som vedkommende tidligere har 
innehatt tilsvarende verv.

Valgte tillitsmenn som flytter ut av velområdet, kan 
bare fungere ut valgperioden.

Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uan-
sett antall fremmøtte. Alle valg og avgjørelser – 
vedtektsendringer unntatt – treffes med simpelt 
flertall. Ved stemmelikhet er formannens - alterna-
tivt møteleders - stemme avgjørende. Årsmøtet 
avgjør om en avstemning skal skje skriftlig. Det 
føres protokoll over årsmøtets forhandlinger.

§ 6.  STYRET
Styret konstituerer seg selv og velger innen sin 
midte formann eller møteleder, økonomiansvarlig 
og eventuelt andre til spesielle oppgaver. Styret 
oppnevner dessuten de utvalg eller komitéer det er 
behov for. Styret utpeker ledere av slike komitéer.

Styret forestår den daglige drift og ledelse av vellet 
på grunnlag av vellets vedtekter og beslutninger 
fattet på et årsmøte.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av 
styremedlemmene er til stede, selv om ikke for-

Vedtekter for Vestre Stabekk Vel
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mann/møteleder er til stede. Alle avgjørelser fattes 
med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er forman-
nens/møteleders stemme avgjørende. 
Formann/møteleder innkaller til styremøter.
Styremøtene kan også innkalles av tre styremed-
lemmer i fellesskap. Alle styrets medlemmer skal i 
tilfelle være varslet om dette. Styret fører protokoll 
over sine forhandlinger.

Alle utbetalinger skal være anvist av økonomi-
ansvarlig sammen med en av de øvrige medlemme-
ne av styret.

Styret kan ikke oppta lån eller inngå avtaler med 
større økonomiske forpliktelser for vellet uten etter 
vedtak på årsmøte.

§ 7. MEDLEMSMØTER
Styret arrangerer medlemsmøter når det foreligger 
saker som befolkningen bør orienteres om, når sty-
ret finner det ønskelig å drøfte en sak i et videre 
forum og høre medlemmenes synspunkter, eller når 
det uttrykkes ønske om slike møter fra kommunen.

Eventuelle avstemninger på slike møter er bare vei-
ledende for styret ved den videre behandling av 
vedkommende sak.

§ 8. SAMARBEID
Vellet må opprettholde en jevnlig kontakt med 
kommunale organer og delta på de orienterings- og 
informasjonsmøter som blir holdt for å gjøre seg 
kjent med de planer som foreligger for området på 
kort og lang sikt.

Saker som forelegges vellet i henhold til de sam-
arbeidsavtaler som er inngått mellom kommunen 
og vellene, behandles i samsvar med de retnings-
linjer som er trukket opp i disse avtalene.

For saker som vedrører flere vel og som er forelagt 
vellet av Velforbundet eller av kommunen, sendes 
gjenpart av korrespondanse og/eller utskrift av 
møteprotokollen til disse til orientering.

Vellet bør samarbeide med nabovellene om saker 
av felles interesse. Det bør også arbeide for et godt 
forhold til andre foreninger og organisasjoner i 
området og evt. koordinere slik aktivitet.

§ 9. VEDTEKTSENDRINGER
Endringer av vedtektene kan bare foretas av et års-
møte.

Forslag om slike endringer må være innkommet til 
styret senest 2 måneder før årsmøtet og skal kunn-
gjøres sammen med innkallingen til årsmøtet. 

Vedtektsendringer kan bare avgjøres med 2/3 fler-
tall av de avgitte stemmer når minst 10% av med-
lemmene er tilstede. Er årsmøtet ikke beslutnings-
dyktig etter denne bestemmelse, skal styret innkalle 
til et ekstraordinært årsmøte eller ta saken opp på 
neste årsmøte. Dette årsmøtet er i så fall beslut-
ningsdyktig uansett fremmøte. Orientering om ved-
tektsendringer skal sendes Bærum Velforbund.

§ 10. HEDERSTEGN/UTNEVNELSE AV  
 ÆRESMEDLEMMER

Vellets hederstegn tildeles medlemmer som gjen-
nom mange års arbeid i vellet eller på annen måte 
har gjort en innsats utover det vanlige. Forslag om 
tildeling settes frem av styret, og tildeling avgjøres 
av årsmøte.

På samme måte kan personer som har utført et helt 
spesielt arbeid som tillitsmenn i vellet, utnevnes til 
æresmedlemmer. Et æresmedlem rangerer over vel-
lets hederstegn. Forslag om æresmedlemskap 
behandles på samme måte som tildeling av heders-
tegn.

§ 11.  OPPLØSNING
Vedtak om oppløsning av vellet må behandles på to 
på hverandre følgende ordinære årsmøter og krever 
minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer når minst 
25% av medlemmene er tilstede.

Når et forslag om oppløsning skal behandles, skal 
Bærum Velforbund være varslet om dette og skal 
kunne ha en representant tilstede på årsmøtet. 
Disponering av vellets midler og eiendeler må fore-
tas i samsvar med regler gitt i vellets vedtekter. 
Utfyllende bestemmelser om dette kan fattes med 
simpelt flertall på det andre årsmøtet. Dersom ikke 
vedtektene bestemmer noe annet, overlates midler 
og eiendeler til Bærum Velforbund som kan dispo-
nere disse til beste for vedkommende velområde.

Vellets arkiv skal overlates Bærum Bibliotek for 
oppbevaring.

Forslag om sammenslutning med nabovel behand-
les etter reglene for vedtektsendringer i § 9. 

§ 12. IKRAFTTREDEN
Disse vedtektene er fastsatt på årsmøtet den 4/4-
1979.

 
 Vedtektsendringer er sist foretatt på årsmøtet 
 5/4-2005.
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Betalende medlemmer i Vestre Stabekk Vel 2014
Bakkeveien
1 Brit E. Forberg/Gudbrand Fossbråten
1 B Bjørn Dalen

Barbara Ringsvei
4 Strømnes
5 Jon Jerkø
9 Lisa E. Hauger
10 Sissel M. Djuve

Blåsen
1 Liisberg
2 A Terje og Tove Sommer
2 B Anette Sommer
3 A Sidsel Graff-Iversen
4 Berit Midttun
5 Bjørn Sigurd Tornberg Simonsen
6 Terje Espen Søntvedt
7 B Lisbeth Tornberg Simonsen
9 Karl-Otto Kalseth
11 Ulrich Rederscheid
13 Synnestvedt

Clausenbakken
6 Rikke Kaarstad
6 B Hilde Erlandsen

Egers vei
19 Liv Eger Holroyd

Festningsveien
2 A Bodil og Terje Folland
2 B Sidsel og Bjørn Iversen
3 Falk-Pedersen
4 Eirin Borgundvaag
5 Arne Hennum Johnsen
6 Lars Christoffer Oftedahl
7 Helena og Christen Lindstad
9 B Amundsen/Bjørklund
10 A Fam. Kjenslie
10 C Celin og Pål Roppen
10 D Dag Wingerei
10 E  Marilyn A. Myhre
11 Knut Tellsgård
12 A Steinar Aamdal
12 C Lars Erik Brandshaug
13 A Kindberg/Ryden
13 B Tryggestad/Sevre
13 C Steinar Grimsen
14 A Kari Aakre 
14 C Guri og Stein Erik Haavi
14 E Espen Skilhagen/Marte Aakre
14 F Tone og Roar Johnsen
15 Liv Berntzen
16 A Elisabeth og Bjørn Prestgard
16 B Falkanger/Høviskeland
16 C Tom Berg Fallsen
16 D Mejlende/Fleischer
17 Kari Hofgaard
18 Lyngby/Schatvet
19 C Einar Skage Andersen
21 A Fred og Berith Solvik
21 B Atle Degré

22 Per Gundersen
23 B Linda og Lars Woxen
23 C Fam. Lundesgaard
23 D Per Woxen
24 A Tove og Morten Sjursen
24 C Grethe og Ivar Krohn
25 Stein Mingar
27 Inger Bache Wiel
28 A Stein Dørum
28 B Arve Martinussen
28 C Jan Rokne
32 Berit Ree

Gml. Drammensvei
12 Nicolai Eger
40 Per Solemslie
41 A Jarle Kjersem
41 B Siri Kjelberg og Olav Linna
47 Inger og Inger-Anna Krohn-Nydal
49 A Wiig / Mjaanes
50 A Ellen Nørholm Stensland
50 B Ingrid Dynna
50 C Hege Mogens Meyer
51 A Hewitt
51 B Tandberg/Bøe
51 D Liisa Irmeli Sokura 
51 F Inger Bostad/Per K. Ustad
52 B Jarle Edvardsen
54 A Per Storm Iversen
55 A Fam. Offer-Ohlsen
55 C Ragnhild og Anders Tornberg
55 E Kari Mæhlum
55 G Lars Jarle Mæhlum
56 A Skaug
56 B Siri Hersoug/Thor Hvesser
59 A Tor Wahl
59 B Bjørn Vik
60 Mona Haug Medhus
61 B Kari Steen/Trygve Øydne
63 A Rolf Fossum
64 Espen og Åshild Marki
65 B Berit Berge/Geir Mikalsen
65 D Kari Heimholt
66 Gerd Gundersen
67 Dag Simonsen
70 A Christine M. Harg
71 Anne Marie Bærum
75 Trygve Skovholt
79 Hans J. Heimdal
85 Trine Næss

Gml.Ringeriksvei
2 Kenneth Grimley/Anne Grimley
13 A Kjartan Festøy

Guderudsvei
5 Kristine Aakvaag Arvin
7 Stine Elisabeth Mejlænder

Heimdalsveien
16 B Friedrich Miksch
18 B Merete og Pål Mathisen
22 Bergersen

Idrettskroken
4 Bjørg W. Hesjevoll
10 Torill Silkoset/Jon Tunold
17 Terje Hoel

Idrettsveien
2 H John Håvard Braute
3 Hallstein Gravrak
4 Bakke
7 Nils-Gunnar Dietz
8 A Arvid Willersrud
10 A Holthe
15 Andreassen/Holst
17 A Birger Haugland
20 Morten Arthur Wensaas
21 Jarle Hole
22 Kjersti Kanne og Arvid Svenni
24 A Lage Egaas Bøhren
29 Petter Christian Ødemark
31 Bård Bjerknes
33 Mette Espedal/Lars Buin

Jernbaneveien
45 Bjørg Karin Berge
45 Anne Margrete Ydstie
45 Bertha Tornberg Berg
45 Hans Fredrik Ranes
97 Egil Aalberg
97 Eva Nilsson Nærum
103 Else Mathea Bergseng
115 Knut Anfindsen
121 Finn Lorange
125 Vidar Knai

Jonsokveien
4 A Geir Ivar Størseth
4 B Bugge/Paulsen
5 Nagisa og Kjell Jarle Furnes
8 B Anne M. Wiberg
9  Fam. Berdal
14 Severin Vikanes
15 Jan Bjørnstad
16 Sverre Sandberg
20 Carl Fr. Selmer

Korsveien
2 Helge Waaler
4 Karin Hallberg
6 Eirik Hauge

Krabberudlia
10 Jens-Erik Ertzaas

Kyrresvei
15 B Ragnar Hol
20 Carsten Elias Schou
21 A Jan Ivar Pedersen
21 B Catharina og André Damslora
22 B Helge Rygh
23 C Kjersti Rekdal Skåre
23 D Kristin Skåre og Trond Sandboe
23 E Berit og Jan Skåre
26 Henning Kramer Dahl og Eva Klerck Gange
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26 B Gunnar Bjarne Dahl/Tove Kramer Dahl
31 B Steinnes/Isaksen
32 B Sven I. Guderud
33 B Ruth og Trygve Wahlstrøm
35 Finn Helge Messel
37 A Fredrik Tangeraas
37 B Sissel Bakken

Løkkestien
2 Ole B Børter
10 Jan Fredrik Andresen
12 Gunnar Sitter
14 Tore Kofstad
16 Pavel Blazek
18 Rigmor Blix

Løkkeveien
5 Grete og Hans Petter Tveten
7 B Jan Christian Mollestad
15 Christian V. Aasen 
16 Anne Jahr Hegdahl
25 Tonje Mellin-Olsen/Robert Hercz
27 Knut Skjauff
28 Bjørn Authén
30 Torleiv Berglid
30 Rønnaug Berglid
36 Toril Margrethe Ekeli

Njålveien 
28 Stevar Klausen
28 B Andersen/Sandmark

Nyveien
1A Dag Frode Johannessen
1B Jack Andreassen
3B Karsten Nielsen
5A Trygve Schiøll
5C Bjørn Einar Kihl
5D Gullborg Evensen
7 Peter Wilhelm Jebsen
9A Reidun Høllesli
9B Inger Elisbeth/Egil Hald/Larsen
11 A Harald Klyve
11 A Trond Granerud
15 B Rolf Borge
19 Bodil Kleve og Edvin Svela
21 C Jan Dahm-Simonsen
23 A Per Gjerde
25 A Runhild /Josef Skjølaas/Leupi
32 Sidsel B. Lindseth

Peterhofveien
3 Inger Christensen
5 Ulla Uberg
7 Mette Skyberg
29 D Sissel Bente Luytkis
33 A Anne Margrethe Bergsaker

Prestegårdsveien
2 B Øistein Lie  Berntsen
3 A Carsten Tank-Nielsen
3 C Janne Kjellberg
4 Tove M. Sundby Wahlstrøm
5 B Torunn Gjedebo
9 Thormod Dønås
11 A Nils Poulsen
11C Per Erik Borge

Ringkroken
1 Roald Søfteland
3 Bente Frogner
7 Mari og Terje Melsom
11 A Olav Hamar
12 A Anne Berit Namork
12 B Rigmor A. Dokken
13 A Fam Enger
15 A Lone Lekang og Knut Vidjeland
16 B Anders T. Gundersen
20 B Kjetil Weiby
21 B Liten Kirsti Skodbo

Ringstabekkveien
132 Maria E Dahlman

Ringsveien
1 A Mia Kjeldstad Hansen
1 E Arve Kristiansen
4 Kjell Arne Haldorsen
5 Nina Andersen Røang
6 B Emma Almqvist
6 D Kjell Olav Teig
6 F Siw Skjold Lexau
6 G Martin P. Hoff
8 B Ellen Holm-Jensen
8 Øyvind Krohn
10 Niklas Larsson
11 A Kathrine Holter
11 A Cathrine Huuse Marley
12 B Ingvild S. Andreassen
12 C Sigve Barstad
12 D Bellefine /Skjelbreid
14 B Anne Falken
14 C Syver Melby
15 A Eirik Knappe-Poindecker
15 B Georg Kervel
16  Heidi Elisabeth Aagaard
18 Wergeland /Meisingset
19B Torgeir Hansen

Skallumhagen
30 Frederikke Eger

Skogveien
48 Familien Medhurst/Askim
49 Magnus Freberg
51 A Kari F. Ørbeck Eliassen
52 A Liv Skatvedt Egge
52 A Berit Egge
52 B Jo Stamnes Ellefsen
53 D Inge Lødner
54 A Liv og Sverre Petterson
55 B Eva Aalerud
55 Elisabeth Treider Torp
57 A Thomas Bones
57 C Anne Marie Øybø
57 E Petter Høye
58 B Inger Eide
58 D Roald Hoem
59 A Lars A. Bjølgerud
59 B gro Bjølgerud
60 B Kari Waagø  Nergaard
60 D Astri Brit Lundberg Vesseler
61 A Kirsten og Knut Martin Rolfsen
62 A Geir Haugen
63 A Magne Bakke

64B Arve Kjelberg
64 C Ellen Høegh
64 E Jan Axel Syberg
66 Henning Fleischer
67 Ivar Johansen
68 A Erik Means
68 B Eva Heimset
68 C Reidar Christensen
68 D Siri og O. Stian Lundquist
70 A Heidi Brodersen
70 B Tom Aasen
71 B Hans Chr D Grønsleth
71 C Inger Johanne Mørland Luitjens
72 A Lasse Dahl
72 E Trine og Einar Schøning
72 F Cathrine Toset
72 F Annette Asper Berg
73 B Thor Borge
73 C Silje Bjørnbeth og Roar Gaarder
73 Berit Treider Berg
77 B Tove Øytvedt
77 C Brit Helle Reiss
78 Bo Johansson
79 Ruth Kirkeby
81 B Kåre Oskar H. Tandstad
83 B Petter N. Johansen
83 Helene Marie Bråss
85 A Lars Elverum
85 B Gunnar Ødegaard
85 C Bjørn Ødegaard
86  Øyvind Harstad
87 C Marit Haugen
87 D Vibeke Berge Almskog
88 Svein Harstad
89 A Åse Haraldstad
89 B Per Magnus Holm
90 B Monn / Jensen

Storengveien
49 A Kirsten Lycke
50 A Bjørn Bjørnsen
51 A Vigdis/Boye Løvø/Flood
51 B Sigmund Alvestad
51 C Karl Vilhelm Piene
52 A Hans Harén og Karin Falkenberg
52 D Trude S I Kvam
53 C Morten Halleraker
55 Erlend Lillelien
56 A Torund Larsen
56 D Espen Wibe
57 B Olav Aaraas
57 Renée og Rein Carlsen
58 B Sjur Lassesen
58 C Henri D. Løvrak
59 B Familien Bakka Hjertø
60 B Harald Baldersheim
60 C Pål Eskås
60 D Terje Tverås
61 A Fam. Sandvik
61 B Fam. Sølvberg
62 D Sidsel Moxnes Harfjeld
63 D Nina Castberg Bråthen
63 E Hejie Wang
67 C Jørgen Dybvik
71 A Kari Kvam
71 B Anne Gro og Kristian Enger
71 C Åse Mjaaland
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73 Brita Henden Clark
78 Mette Ryan
84 Kristin M. Bugge
88 Tomm Amundsen og Tine Mehl
90 Brith Hoel
92 Erik Sørensen

Terrasseveien
1 A Ovidiu Vermesan
2 Åse Næss
3 A Roar og Gerd Johansen
4 B Liv Frøydis Opseth
5 B Hans Ingvald Stensholdt
5 C Kristian Lindhartsen
7 A Kåre Knudsen
7 B Anders Nøttestad
8 Leif Vinnogg
10 B Ole-Jakob Schjerven
10 Knut Bjørnar Slåtsve
11 Pernilde Vikanes
13 Laache/Klevan
15 A Marit Ragnhild Aslesen
17 A Jonas Sandgren
17 B Marit Midtrød Bergersen
18 Kristin Sagberg / Björn Widén
20 Arne Vik
24 B Merete Gram/John Clark

Tjernsrudveien
13 Ola Bryhn
15 Mette Reinertsen
16 Knut Strømsøe
18 A Jorunn Ingvaldsen
20 Bodil Stein
21 Svein Olav Tho
22 Trond H. Tønnesen
23 Robert Kojan
24 A Ole Jørgen Marvik
24 B Fredrik Berdal
25 A Siri Bødal
25 B Mari Bødal
26 Wanda Weyer-Larsen
27 B Tonje Reier-Nilsen
28 B John Østensen
29 Haavard Kaasa
30 Ivar Haaland
31 A Ivar S. Williksen
34 B Helene Augestad
34 Monica Lauritzen
35 Inger Gillesen
36 Astrid Eldjarn
37 A Suna og Preben Mehren

38 A Inger-Lill Moe
39 Gullik Hansen
40 B Jan-Ernst Nylund
40 Marit og Øystein Rød Hanssen
41 Bjørn Ulleberg
43 A Elizabeth Thaulow/Nils Steen
46 Anne Grete Nafstad 

Trudvangkroken
1 Bjørn Wold
3 Gerd Brevig Wold
4 Einar Hålien
5 Vegard Wold
7 Odd Wold
8 Jens Kjell Otterbech
14 André Jaeger
16 Anne Marie og K. Arnesen
23 Ervin Strandskogen

Utsiktsveien
16 A Svein Harald Rønning

Åsliveien
3 B Helene Pauline Solvoll
4 B Rolf Sloth Berntzen
4 C Øyvind Kristensen/Tine Greve
5 Hege Ugland og Espen Sandvik
7 Are og Mille Berg
13 Unni Ohme Pedersen
14 Ulf E. Kongsgaard
16 Alina Rognaldsen
19 Andreas Unger Solheim
21 Lars Torhaug
23 Elfrid Bue
25 Bente Bue/Henning Dypvik
27 Benthien / Høie

Åsveien
22 Aaron Merry
23 B Jon Ambur
26 Nils Arne Berner
30 A Ole Christian Kjelsaas
33 A Morten Midttun
34 Jacqueline Sugar
35 Ståle von Krogh
36 Øistein Buer
38 Stefan Andersson

Medlemmer med ukjent adresse
Aud Viljugrein
Zenna Per Bæch-Marconinia 
Inger Lise Strøm 

Anette Solberg Fylking
Håkan Hans Gustav Åkerstrand
Else Grymyr Herland
Yngve Kvistad

Næringsdrivende
Stabekk Servicenter As
Brødrene Kolstad Installasjon

Æresmedlem
Magnar Øvrebø Peterhofveien 5

Totalt 428 betalende husstands-/ nærings-
drivende medlemmer

SAMEIER
Antall

  husstander
Gml. Drammensvei
35 Sameiet Gml. Drammensv. 35 12
41 Sameiet Gml. Drammensvei 41 17
45 Sameiet Gml Drammensv. 45 6

Grevegården
Sameieforeningen Grevegården 10

Jernbaneveien 
43 Sameiet Stabekktunet Bygg VIII 28
45 Sameiet Stabekktunet Bygg VII 38
85/87 Sameiet Stabekktunet Bygg III 29
121 Boligsameiet Jernbaneveien 121 25
123 Sameiet Jernbaneveien 123 15
125 Sameiet Jernbaneveien 125 22
127 Sameiet Jernbaneveien 127 15
129 Sameiet Jernbaneveien 129 15

Peterhofveien
2/28 Peterhof Boligsameie  
20

Skogtunet
3/17 Sameieforeningen Skogtunet 15

Storengvn
90 Eierseksjonssameiet Villa Vest 6
92 Brl Gamle Ringeriksvei  8

Totalt 16 sameier med 281 husstander

 Styret tar forbehold om feil i listen over betalende 
medlemmer i VSV 2014. 

Ta kontakt med oss dersom du oppdager noe  
som ikke stemmer i listen, 

 slik at vi kan få rettet opp i medlemsregisteret. 
Vennligst send mobilnummer og e-postadresse  

til vestre.stabekk.vel@gmail.com

32



Vestre Stabekk Vel takker alle annonsører for god støtte, og styret har 
følgende oppfordring til alle som har tilhørighet til Stabekk:

Hvis vi ønsker å beholde Stabekk som handelssted, 
må alle være flinke til å bruke butikkene!

M Ø B E L T A P E T S E R M E S T E R

INGER  E IDE
Gamle Ringeriksvei 5

1369 Stabekk 
Tlf. 67 53 28 89 – Fax: 67 53 48 50

Din  
 

Frisørmester  
Karin K. Hammer har 
flyttet til Vincos tidligere 
lokaler i Kinogården på 
Stabekk. 
 

Velkommen til ny salong, 
gamle og nye kunder! 
 

Åpningstider: tirs-fre 10-18 
Lørdag etter avtale  

Tlf.: 67 53 52 00 
Mob.: 473 82 532 
Adr.: Gml. Ringeriksvei 5 
         1369 Stabekk 
E-post:  
katarina_hammer@hotmail.com 
 

FRISØR 

Gamle Drammensvei 44 B
Telefon: 67 83 24 00

Texas Barbecue Café er Norges første og eneste 
autentiske BBQ restaurant. Vi satser på å servere ekte, og 

ujålete BBQ i kule omgivelser. Vi tar ingen snarveier, 
røyker alt kjøttet vårt selv, og lager alt tilbehøret fra 

bunnen av. Velkommen til Texas! 
Tlf. 67 10 50 00 

 

Gml. Drammensvei 36, 1369 Stabekk
Tlf 67 12 00 85 – www.nevrokiro.no

Stabekk Nevrokiropraktiske Klinikk

Timeavtale

Finn Morten Halle
Knut Erik Sandbakken
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Vi er fortsatt på Stabekk! 
Vi ønsker gamle og nye klienter velkommen 

til våre nye lokaler i Gml. Drammensvei 44B. 
 

Advokat Hilde Solberg Øydne | Tlf. 900 64 510 
Advokat Anne Jorunn Hammargren | Tlf. 46 76 77 46 
 

Medlemmer av den Norske Advokatforening 
 

INSTALLASJON
Jernbanevn. 25, 1369 Stabekk

Tlf.: 67 10 27 80 – Fax: 67 10 27 81

OFFENTLIG GODKJENT

Optiker Jarl Bjørseth
STABEKKHUSET

Gml. Drammensv. 38, 1369 Stabekk
Telefon/fax: 67 53 32 38

BRILLER • SYNSPRØVER • KIKKERTER

STABEKK APOTEK
Gml. Drammensv. 38, 1369 STABEKK 

Tlf.: 67 11 08 80 • Fax: 67 11 08 81
E-mail: stabekk@apotek.no

Åpningstider: 
man-fre 10-18

lør 10-15

Stabekkhuset
Tlf:    67 53 03 18
Fax:  67 53 59 67
E-post: blomster@online.no

Vi har den beste lunsjmaten!

Gamle Drammensvei 38, 1369 Stabekk
Telefon 940 23 238

stabekk@bakerhansen.no
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Telefon 67 53 63 49 
Gml. Drammensvei 39 

1369 Stabekk

Autorisert bilverksted
EU kontroll

Bensin, diesel, parafin, dagligvarer 
Rekvisita, bilservice, gummi, kvikkvask

Åpent til 23.00

 

 
CHARLOTTE K. LUNDE     

• Nye håndlagde prismekroner 
• Antikke prismekroner 
• Renovering av prismekroner 
• Håndlagde møbler 
• Antikke speil 
Ta gjerne kontakt for mer informasjon på 
tlf. 928 38 736 eller e-post: post@cklinteriør.no 
Les om våre produkter på www.cklinteriør.no  

Gml. Drammensvei 34 
1369 Stabekk 

Tlf. 67 59 10 61

GULLSMED – SMYKKEDESIGNER
Tone Klareng Dale
Tlf. 952 02 560

Ringsveien 12, 
1368 Stabekk
tone@klareng@hotmail.com

Stabekk Servicenter   A/S
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Historiske Stabekk-bilder

www.vestrestabekkvel.no

 

Vestre Stabekk Vel 
Årsberetning 2010 

 

Innkalling til Årsmøte på Stabekk kino 31. mars kl. 19 
se side 3 

www.vestrestabekkvel.no 

Vellet jobber for ditt lokalmiljø - meld deg inn ved å benytte vedlagte giro!  
Er du allerede medlem,vil du får tilsendt giro med navn.

Vennligst send oss mobilnummer og e-postadresse til medlemsregisteret!  
vestre.stabekk.vel@gmail.com


