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7. Valg: 

 
 Valg av styremedlemmer for 2 år. Valgkomiteens forslag til nytt styre legges fram for årsmøtet. 

 Inger Eide På valg Øyvind Kristensen Ikke på valg
 Bjørn Authén På valg Gudbrand Fossbråten Ikke på valg
 Kenneth Grimley På valg Jan Christian Mollestad Ikke på valg
   Mette Skyberg Ikke på valg
   Inge Lødner Ikke på valg
   Sigurd Østbye Ikke på valg

 Valg av valgkomite og revisor for 2019

8. Eventuelle innkomne forslag
 Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet under pkt 8, må være styret i hende senest én uke før årsmøtet.

Ta med naboen og kom på en viktig kveld i Kulturhuset Stabekk kino. Hjertelig velkommen!

Velkommen til årsmøtet i Vestre Stabekk Vel
Tirsdag 2. april 2019, kl 19.00, Kulturhuset Stabekk kino

DET SKJER STORE FORANDRINGER PÅ STABEKK!
Etter den formelle delen av møtet, blir det som vanlig lett servering av ost og vin. Vi har invitert tre  

utbyggere som forbereder prosjekter i Stabekk Sentrum til å presentere sine ideer. I tillegg har vi invitert  
Bærum Fortidsminneforening til å kommentere hele planen for utviklingen av Stabekk.

TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTET:

Styret i Vestre Stabekk Vel

BJØRN AUTHÉN 
Løkkeveien // 8 år i styret.  

Bjørn følger spesielt med på utbyggingen på 
Stabekk og Telenor Arena. Han er vellets  

byggtekniske rådgiver og CAD tegner. Bjørn er 
med i gruppen «Et bedre Stabekk».

ØYVIND KRISTENSEN  
Åsliveien // 11 år i styret.  

Øyvind har ansvar for kontakten  
med Renova i forbindelse med  

hageavfallinnsamling og er VSVs  
representant i Bærum Velforbund.

INGER EIDE  
Skogveien // 13 år i styret.  

Inger har verksted i Stabekk sentrum  
og har pulsen på hva som skjer i  

handelsstanden. Hun er møteleder  
og har ansvar for tverrstier i vellet.

KENNETH GRIMLEY  
Gamle Ringeriksvei // 8 år i styret. 

Kenneth følger spesielt med på utbyggingen på 
Stabekk. Han er opptatt av natur  og miljø og 
er vår kontakt i Bærum Elveforum. Kenneth  

er med i gruppen «Et bedre Stabekk».

METTE SKYBERG  
Ringsveien // 5 år i styret.  

Mette har ansvar for å få  
Årsberetningen i havn og har  
bidratt med referatskriving. 

GUDBRAND FOSSBRÅTEN  
Bakkeveien // 9 år i styret.  

Gudbrand følger med på hva som  
skjer med lokalsykehuset vårt,  

Bærum sykehus, og holder kontakt  
med Stabekk Fotball.

JAN CHRISTIAN MOLLESTAD  
Løkkeveien // 8 år i styret.  

Jan Christian følger spesielt med på utbyggingen  
på Stabekk og har ansvar for tilbud til barn, unge og 

eldre på Stabekk. Han er styrets møteinnkaller.  
Jan Christian er med i gruppen «Et bedre Stabekk».

INGE LØDNER  
Skogveien // 1 år i styret.  

Inge følger spesielt med på utbyggingen  
på Stabekk og er vellets hovedkontakt  

med utbyggerne. 

SIGURD ØSTBYE  
Storengveien // 1 år i styret.  

Sigurd følger med på  
utbyggingen på Stabekk og har  
spesielt fokus på utearealene. 

ENGASJER  
DEG I NÆRMILJØET!

Vil du være med i styret eller  
en arbeidsgruppe? Kjenner du  

noen som du tror passer i styret  
eller som sitter med kunnskap om  

saker vellet er opptatt av?  
Ta kontakt med styret  

eller valgkomitéen. 

VALGKOMITÉEN
MAGNAR ØVREBØ 

magnar.ovrebo@gmail.com,  
Tlf.: 67 58 36 42 

Magnar bor i Peterhofveien  
og er med i “Et bedre  

Stabekk”. 

VESTRE  
STABEKK VEL

vestre.stabekk.vel@gmail.com 
www.vestrestabekkvel.no 

Facebook: Vestre Stabekk Vel
Postboks 130,  
1321 Stabekk

Meld deg inn i  
Vestre Stabekk Vel  

ved å benytte vedlagte giro.  
Medlemskontingenten  

er 300 kr. Send oss også  
e-postadresse og  

telefonnummer for vårt 
 medlemsregister. 
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INNSAMLING AV HAGEAVFALL 29. APRIL – 10. MAI 2019
Vellets årlige innsamling av kvist og løv skjer med komprimatorbil fra Renova. 
Kun betalende medlemmer kan benytte seg av tilbudet  - en god grunn 
til å melde seg inn i vellet. Fest på bevis for betalt medlemskap godt synlig i 
plastmappe i tilfelle regn. Hageavfallet skal legges lett synlig og tilgjengelig ut 
til godt kjørbar vei for lastebil, før mandag 29. april. kl 08.00. Renova kjører 
rundt i hele vellets område. Man kan sette ut avfall så lenge bilen ikke har 
passert. Vi oppfordrer naboer til å sette hageavfallet samlet. Hageavfall som 
blir satt ut etter at bilene har passert, vil ikke bli hentet. Hageavfallet må kun 
inneholde nedbrytbart hageavfall som kvist, gress og løv - ikke stein, grus, jord, 
plast eller papir. Bunt kvister i bærbare bunter som kan favnes. Maks lengde 2 
meter, maks grentykkelse 15 cm. Bruk hyssing - ikke ståltråd. Sekker med løv kan 
stå åpne eller knyttes, men må ikke være så tunge at de revner ved løfting. 
Sekkene tømmes og legges igjen. Vellet oppfordrer medlemmer med usedvanlig 
mye hageavfall til å benytte seg av gratis levering på lokale avfalls-anlegg.
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Styrets beretning for 
Vestre Stabekk Vel 2018

VSV består av 544 betalende husstander 
og 19 boligsameier.
Styret har i løpet av 2018 hatt 6 ordinære 
styremøter, og har i tillegg hatt mange 
arbeidsmøter vedrørende regulerings- 
planene for Stabekk sentrum, med 
særlig intensive perioder der man skulle 
levere høringsuttalelser.

VSV er medlem av Vellenes sentral-
forbund og Bærum Velforbund, og har 
dessuten nært samarbeid med Bærum 
Elveforum og Naturvernforbundet. VSV 
var også representert i styret for 
Kulturhuset Stabekk kino. 

Styret har vært til stede på alle møter i 
Kommunestyret og Planutvalget når 
Stabekk er blitt behandlet. Vårt viktigste 
redskap her er at vi gjør profesjonelle 
videoopptak av alle disse møtene, etter- 
som det ikke føres skriftlige referater av 
de forskjellige innleggene. Dermed sitter 
vi på et meget viktig materiale som 
dokumenterer hva som er blitt sagt.  
Årsmøtet ble avholdt 15. mars 2018 med 
ca 120 fremmøtte. Referatet finner man 
her i årsmeldingen.

Regnskap og medlemsregister 
VSV medlemsregisteret og regnskaps- 
førsel gjøres via Styreweb, takket være 
uvurderlig innsats fra regnskapsfører 
Anne Øen. På denne måten kommer 
informasjon til og fra alle medlemmer på 
sekundet. Regnskap og budsjett finner 
man her i årsmeldingen.

Investering i 3D-verktøy 
VSVs anskaffelse av programvare for 
3D-modellering av utbyggernes forslag 
og VSVs alternative planer for frem-
tidens Stabekk, har vært et uhyre viktig 
redskap for at alle involverte i prosessen 
kan få en virkelighetsnær visualisering 

av konsekvensene av de valgene man 
må gjøre. Dette enorme presisjons-
arbeidet hadde ikke vært økonomisk 
gjennomførbart uten rådgivende 
ingeniør Bjørn Authén i styret, ettersom 
han i sitt daglige virke nettopp arbeider 
med modellering og prosjektering av 
store byggeprosjekter. Vi vet at Bærum 
kommune har sett hvor virkningsfullt 
dette redskapet er.

Også i denne årsmeldingen har det vært 
viktig å visualisere de foreløpige tegningene 
av de forskjellige utbygningsprosjektene i 
Stabekk sentrum. Her bruker vi utbygger-
nes egne tegninger og plasserer dem 

korrekt i kommunens topografiske kart, 
slik at alle kan se hvordan bygget passer 
inn i helheten. Dermed kan man få 
mulighet til å se hvilke konsekvenser 
planene vil få og vurdere om dette er 
heldig eller om man bør jobbe mer med 
dem. 

Samarbeid kan gjøre 
Stabekk sentrum bedre 
VSV har hele tiden gått inn for at alle 
parter i utviklingen av Stabekk bør 
arbeide sammen i en stor plansmie for at 
utbyggere og innbyggere sammen med 
kommunen og veimyndighetene kan 
samarbeide over et felles bord for å 
forme fremtidens Stabekk smartest 
mulig - og så vakkert at folk hopper av 
toget av henrykkelse. 

Det offentlige i Norge lider av en alvorlig 
mangel i utviklingsprosessen - som man 
kan se når man kjører fra Lindesnes til 
Nordkapp: Det trinnet der man sam-
arbeider for å lage en harmonisk helhet 
av nytt og gammelt. 

Politikere og folk i administrasjonen 
kommer og går. Derfor er det opp til 
lokalbefolkningen å passe på hva som 
skjer.  Det er vi som bor her, som for all 
fremtid skal leve med resultatene. 
 
Vestre Stabekk Vel ønsker velkommen  
til samarbeid med alle utbyggere som 
ser det verdifulle i å ha befolkningen med 
seg. Da går prosessene smidigere, plan- 
leggingstiden forkortes, husene bygges i 
harmoni med omgivelsene, handelen i 
første etasje kan blomstrer, folk flytter 
inn i etasjene over, utbyggerne får sin 
fortjente inntekt - og Stabekk er blitt 
vakrere og mer spennende. Alle er 
fornøyde. 

Reguleringssjef Seberg stoppet dess-
verre for tre år siden politikernes felles 
vedtak om plansmie for Stabekk ved å 
hevde at denne formen for samarbeid 
har copyright. Fortsatt arbeider Bærum 
kommune etter en avleggs frem-
gangsmåte som skaper uendeligheter  
av strid. Vi i Vestre Stabekk Vel er så 
“radikale” at vi tror at samarbeid er mer 
effektivt - her tror vi både administrasjonen 
 og politikerne kan ha mye å lære. 

Høringsuttalelser - for Bærum
kommunes døve ører 
- En viktig forutsetning for at lokal-
demokratiet skal fungere, er at 
befolkningen i et område får et ord med 
i laget, og her kan velforeningen spille en 
viktig rolle. Dessverre har Bærum 

kommunes administrasjon kjempet 
direkte mot de fleste av Vestre Stabekk 
Vels innspill. 

1) Et godt eksempel er at selv etter at 
Fylkesutvalget i Akershus to ganger 
har gått inn for å verne Stasjonstunet 
på Stabekk, kjører administrasjonen 
sitt ønske om riving av en av de 
kulturhistoriske perlene i Bærum helt 
opp til Kommunaldepartementet - 
stikk i strid med kommunestyrets 
vedtak fra 2006 og 2010 om vern av 
viktige kulturminner langs Gamle 
Drammensvei og kommunens egen 
stedsanalyse fra 2015, som anbefaler 
å verne byggene rundt stasjonen og 
rehabilitere dem til sin fordums glans. 

Styret i VSV er organisert med flat struktur uten 
formann, og har i denne perioden bestått av Inger 
Eide, Øyvind Kristensen, Gudbrand Fossbråten, Jan 
Christian Mollestad, Bjørn Authén, Kenneth Grimley, 
Mette Skyberg, Inge Lødner og Sigurd Østbye.

Høy stemning på Årsmøtet 15. mars 2018

Dermed unngår  
vi at Planutvalgets 

leder kommer til Stabekk 
om noen år og sier: Hadde 

ikke trodd det skulle bli så høyt!  
- som han nå har gjort både på  

Bekkestua og Eiksmarka når  
han så resultatet av prosjekter  

godkjent av Planutvalget  
under hans egen ledelse. 
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Stabekk har ikke - i noen kommunal 
strategi - status som senter og er heller 
ikke tiltenkt en massiv utbygging, slik 
som i enkelte større trafikale knutepunkt. 
Likevel må det legges til rette for en 
utbygging som styrker handelsstandens 
muligheter for overlevelse og utvikling. 
Her vil økt antall boliger bli et viktig 
satsningsområde. 

Helt konkret betyr dette, at med den 
vedtatte reguleringsplanen (se komm-
unens hjemmesider), har Kommunestyret 
i Bærum definert de enkelte bygge-
områder med deres sentrumsformål. 

Sammen med reguleringsbestemmelsene 
danner dette grunnlaget for utnyttelsen. 

Området rundt bokhandelen og kroa (S13) 
er foreløpig unntatt i planen ettersom 
Hovedutvalget i Akershus fylke både i 
2016 og i 2018 har fremmet innsigelse 
mot planens bestemmelse vedr. riving av 
byggene på Stasjonstunet.

Men ellers kan de enkelte grunneiere/
utbyggere fra nå av be om oppstartsmøter 
med kommunen i forhold til en påkrevet 
detaljregulering av feltene. Denne 
detaljreguleringen danner grunnlaget for 

hver enkelt byggesak. Detaljreguleringen 
skal varsles i avisen og vil ligge ute til 
ettersyn. Her er det anledning for alle til 
å komme med kommentarer og 
merknader.

Vestre Stabekk Vel vil følge med på den 
videre utviklingen og passe på at de 
forskjellige prosjekter får en utforming i 
tråd med planen. Vi vil også vurdere om 
prosjektene er i tråd med det opprinnelige 
planprogram for Stabekk, vedtatt av 
kommunens politikere april 2015. 
Planprogrammet for Stabekk sentrum 
inneholder viktige retningslinjer der man 
tar nøye hensyn til Stabekks miljø og 
særskilte karakteristika. 

Det er ikke spesifikke retningslinjer for 
den arkitektoniske utforming av byggene 
ut over bestemmelsen i planen, men 
dermed opp til hver av prosjektenes 
arkitekter å tilpasse sine prosjekter til en 
stedlig kontekst i volumer og oppdeling, 
så vel som i materialer og farger.
 
I denne fasen inviterer Vestre Stabekk 
Vel til et fruktbart samarbeid. Slik at vi 
kan oppnå de beste resultater både for 
innbyggere og utbyggere .

2) Administrasjonen argumenterer tungt 
for hvor viktig det er å skape leiligheter 
ved togstasjonen - noe som lyder 
ganske hult når de blåser i forslaget til 
Vestre Stabekk Vel hvor vi blant annet 
tegnet inn 60 kommunale leiligheter 5 
meter fra toglinjen, på den ubebygde 
siden av Stabekk stasjon, maksimalt 
150 meter fra inngangen - der unge 
studenter etter vår modell kan betale 
sin leie i form av innsats på de to 
hjemmene for eldre som ligger innen-
for en radius på 300 meter. 

3) Når det gjelder Gamle Drammensvei 
48 har administrasjonen gjennom 6  
år drevet en merkelig form for 
spesialbehandling for én utbygger. Vi 
har liten tro på at administrasjonen 
kan være særlig stolt av resulatet. 

Kort sagt er det trist for oss vanlige inn-
byggere å bli konsekvent motarbeidet av 
en administrasjon som etter vårt syn 
ikke har befolkningens beste som første 
prioritet. I sørgelig mange saker hadde vi 
på Stabekk kanskje vært bedre tjent 
med tomme kommunekontorer. Det er 
verdt å merke seg at styret i VSV innehar 
langt større faglig kompetanse enn 
politikerne i Planutvalget, ettersom vi har 
både en arkitekt, en bygningsingeniør og 
ekte landskapsarkitekt blant oss 9.

Hva om man snart stiller samme faglige 
krav til en såpass viktig politisk styrings-
gruppe? Dette ville styrke politikernes 
posisjon overfor en administrasjon 
som for øyeblikket ofte overkjører de 
folkevalgte.
 

Kulturhuset Stabekk Kino
Stabekk Kino er en unik bygning midt i 
hjertet av Stabekk. Jan-Morten Torrisen, 
styreleder siden november 2015, gjør 
sammen med sine kolleger i styret et 
strålende arbeid for å gjøre Kulturhuset 
til en åpnere institusjon, som enda flere 
kan få glede av. VSV er medlem av 
Brukerforeningen i huset og Kenneth 
Grimley fra velstyret har fungert som 
vararepresentant i Kulturhusets styre.

Kulturtilbud - Som en følge av den 
utvikling som har skjedd i Kulturhuset, 
har også bredden på aktiviteter økt 
betraktelig. At Stabekk Kino kunne gå 
fra å være lukket øvingslokale til å tilby 
stadig flere åpne arrangementer, er et 
mål VSV har arbeidet for i lang tid - og 
som vi ser de gledelige resultatene av nå.

Vårrydding
Vår populære innsamling av kvist og 
kvas ble gjennomført med eksemplarisk 
påføring av plastlomme med kvittering 
for betalt kontingent, fra våre kjekke 
medlemmer. 

Skallumdammen VSV støtter fortsatt 
det viktige arbeidet med å rense 

Skallumdammen - i glede over denne 
oasen mellom åkre og trær vi kan fryde 
oss over. 

Gml. Drammensvei 48 - se nytt kapittel 
i føljetongen “48” her i bladet! 

Hjemmeside Velmedlem Lars Jarle 
Mæhlum, som er en aktet kommuni-
kasjonsrådgiver i Apeland, har vært til 
stor hjelp når det gjelder drift av 
hjemmesiden. 

Styreweb
Som de fleste medlemmer etterhvert vil 
merke, begynner vi nå å få en kommuni-
kasjonsplattform der vi kan sende sms 
eller mail til alle medlemmer og treffe 
folk på sekundet når det virkelig gjelder. 
Dette er en fantastisk mulighet til tettere 
dialog mellom alle oss som tilhører 
Vestre Stabekk Vel.

Strøkasser VSV avviklet i 2017 ordningen 
med strøkasser. Tilbudet har i de siste 
årene vist seg å være uhensiktsmessig 
og dyrt. 

Årsmeldingen Alle som har postkasse 
innenfor Vestre Stabekk Vels grenser, 
mottar dette årlige festskriftet. VSVs 
årsmelding har etterhvert utviklet seg  
til å  bli en viktig kilde til kunnskap om 
Stabekks historie og den dagsaktuelle 
utviklingen år for år. Derfor blir den også 
delt ut til alle medlemmer av Kommune-
styret, Planutvalget, Kontrollutvalget 
og viktige personer i administrasjonen 
og regjeringen. Artiklene er resultat av 
mye svette og tårer - ikke minst gjør 
redaktør Mette Skyberg en strålende 
innsats!

Hva skjer videre  
i utviklingen av Stabekk?
Engasjementet hos Stabekk-folket i den forestående 
utviklingen på Stabekk er stort, noe deltagelsen på diverse 
folkemøter har vist. Det er åpenbart et felles ønske om en 
utvikling som skal ivareta Stabekk som et hyggelig nærsenter 
med et fortsatt variert tilbud av forretninger og servicetilbud, 
samtidig som det må tilrettelegges for flere boliger.

7

Slik så stasjonen ut for 100 år siden. Vi skal få den til å se enda finere ut i 2022!
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Stabekk er jo kjent i hele Norge allerede 
pga fotball - men nå kan alle ta Stabekk-
toget, på samme måte som IKEA-bussen 
og Holmenkollbanen. Da blir det vår 
oppgave å bruke denne fantastiske 
muligheten. Vi må gjøre det til en fest for 
folk å komme til Stabekk! Dette må være 

det grunnleggende målet når vi plan-
legger for fremtiden.
 I Michelin-guiden betyr tre stjerner 
at stedet er verdt en egen reise. Og 
Stabekk fortjener faktisk tre stjerner. Du 
og jeg besøker Roma fordi opplevelsen 
har så mange fasetter: Historien, atmos-
færen, menneskene, torvene, de små 
butikkene, maten... Men har du tenkt på 
at Stabekk også har alt dette - vi har 
historien, vi har alle nisjebutikkene og 
verkstedene, vi har mennesker i alle 
aldre og vi har atmosfæren rundt de 
århundregamle bygningene hele veien 

fra stasjonen opp til Bekkestua.

Du, bestemor - hvorfor ble Bærum 
bombet i 2020? Stakkars Bekkestua. På 
Bekkestua passet man ikke godt nok på. 
Og nå tillater kommunen riving av hele 
den opprinnelige bebyggelsen under 

dekke av “grønt skifte” - og lar entre-
prenørene klaske opp betongblokker i  
en fart som ville gjort Stalin grønn av 
misunnelse. 
 Til slutt står Planutvalgets leder og 
rister på luggen i sorg over hvor høyt det 
er blitt og lurer på hvorfor solen ble 
borte.
 Man følger nasjonal transportplan, 
joda. Men man kan undres om  Bærums 
planavdeling i det hele tatt har hørt 
rykter om elektriske, ikke- forurensende 
biler. Eller om de noen gang har satt seg 
på en av bussene som drives frem av 

metangass - når de så blindt legger 
høyhus rundt trikk og tog som krever 
enome mengder kraft. Våre barnebarn 
vil spørre oss om Bærum ble bombet 
akkurat i 2020 når de oppdager at all 
Sovjetarkitekturen på Bekkestua, 
Eiksmarka, Fornebu og Sandvika ble reist 
under partiet Høyre i én enkelt ordførers 
periode. Noen av oss husker dengang 
Høyre var verdikonservativt. Nå er det 

penga som rår. Men heldigvis, nå når 
Røkke introduserte sitt Store Blå med 
Statsminister og Ordfører som glade 
profeter, virker det plutselig som om 
folket i hele Bærum også har våknet.

Nei til den type miljøpolitikk som
ødelegger lokalmiljøet! 
Vi på Stabekk fikk en slik bråvåkning  
da Bærum kommune ville rive det  
unike Stasjonstunet vårt for å skape et 
“grønnere” miljø - denne kulturhistorisk 
verdifulle klyngen av bygninger som 
nettopp forteller historien om hvordan 

Vårt mål for sentrumsplanen:

Det skal være en fest å  
komme til Stabekk!

Forleden reiste jeg fra Moss stasjon - og hva stod det på toget? Det stod “Stabekk”.  
Én gang i timen, hver dag, 365 dager i året kjører en lang, rød reklamekampanje gjennom  

Østfold mot Oslo og lokker med seg tusenvis av passasjerer mot vårt hjemsted.  
I hvilken grad utnytter vi denne formidable muligheten? 

Tekst: Jan Christian Mollestad

Stabekk var Norges største stasjon utenfor 
storbyene - med en kvart million av - og 
påstigniger i 1911. Dette burde være et mål å 
nærne seg i 2025!

Dilligencen brukte 6 timer fra Christiania til Drammen.  
Mens kusken skiftet hester, fikk gjestene vafler og sikkert 
beste sort akevitt hos Mor Stabekk på Østre Stabekk Gård.

Unge entreprenører - svigerinnene Rikke 
Holmen- Jensen & Lene Holmen-Jensen

landsbyen vår vokste organisk frem. 
 Akkurat nå gjelder det å TVIHOLDE 
på dette tunet. Det er egenarten på 
Stabekk vi må utvikle videre - det er den 
som skal trekke folk hit. Egenarten er 
varemerket vårt! 
 Som Roma har Stabekk lag på lag 
av historie. Og Stabekk er LEVENDE 
kulturhistorie! Der alle trinn i utviklingen 
- fra bondegård og skyss-stasjon, til 
stasjonssted og funkisby - ligger side  
om side. 

Stabekk - en italiensk landsby
I disse historiske byggene pulserer små 
bedrifter med skomakere og møbel-
tapetserere, gullsmeder og klesdesignere, 
interiøreksperter og fysioterapeuter, 
frisører og blomsterhandlere, ramme-
makere og skipsmodellbyggere, film-
skapere og veterinærer, advokater og 
leger, flisimportører og brunbarkede, 
solariumeiere, treningssentre og jord-
mortjenester, klesbutikker for barn, 
bokhandel og kunstgalleri, rørleggere og 
englebutikk, apotek og optiker, en 
fornem persisk teppehandler og et 
hundre år gammelt kulturhus - samt 
Bærums trolig eldste lampebutikk og en 
bensinstasjon fra 1919 med eget verksted. 

Og da har vi ikke nevnt alle spisestedene, 
men vi har foruten Ralph’s BBQ og 
Jeppes Vertshus både Baker Hansen og 
Pizzabakerne, Sabi Sushi og Stabekk 
Kebab - i den gamle kiosken fra 
Jubileums-utstillingen i Frognerparken 
1914. For et festlig virvar! Her har du 
likheten med Roma! 

Arven etter Christian IV
Våre forfedre innså verdien av å bevare 
disse historiske husene, samtidig med  
at de bygget nytt. Derfor er det så 
hyggelig her.
 Bare tenk på at Østre Stabekk gård 
ble bygget som skysstasjon langs Norges 
aller første moderne vei som Christian 4. 
anla mellom Oslo og Kongsberg i 1624. 
Gården ble pusset opp av 
Norges første statsminster, 
Peder Anker, da han 
eide den.

Den gule skomakergården var billett-
kontor da stasjonen åpnet i 1884. 

Stabekk Kro har vært i kontinuerlig 
drift som spisested siden 1890 - det  
er rekord i Bærum. I samme hus lå 

Stabæk Feltpostkontor, Bærum og 
Askers avis, Stabæk Sparebank - og 

Stabæk folkebibliotek. 

Nytt og gammelt skaper dynamikk
Hemmeligheten i Roma er dynamikkken 
mellom det gamle og nye. Romerne har 

forstått samspillet mellom fortid og 
fremtid. I Roma river de ikke Colosseum 
for å bygge en McDonalds-restaurant, de 
åpner McDonalds ved siden av. Akkurat 
som romerne, beholder vi på Stabekk 
både Kroa fra 1890, der Ralph’s Barbeque 
holder til, og Stabekk Landhandleri fra 
1909 der familien Irvung driver sin 
bokhandel med 4 generasjoner bak 
disken. Vi vil pusse opp disse verdifulle 
kulturhistoriske perlene til fordums 
prakt, slik vi ser dem på 100 år gamle 
fotografier. Og ved siden av dem bygger 
vi vakre, romslige boliger i en stil  
som harmonerer med de historiske 
omgivelsene.

Lytt til erfarne fjellfolk
Politikerne i Fylket har brukt hodet og 

hørt på lokalbefolkningen - de satte 
foten ned både i 2016 og 2018  

da Bærum kommune ikke  
ville lytte til innbyggerne  

på Stabekk og ville rive  
Kroa og Landhandleriet. 

Bærum kommune kan 
fortsatt legge seg på kne for 

komunalministeren og trygle 
om å få gjennomføre raseringen - men 
til slutt vil klokskapen seire. 

Vestre Stabekk Vels alternative 
plan for Stabekk - er fortsatt 
en gullgruve av idéer
Hvis Bærum kommune virkelig er 
opptatt av å bosette folk nær stasjonen, 
kan de helt gratis få overta Vestre 
Stabekk Vels planer for 60 student- 
boliger i den 300 meter lange ubebygde 
skrenten langs Kveldsroveien, 10 meter 
fra toglinja. Vår tanke er at de unge 

Erfarne entreprenører - vidunderlige & 
kunnskapsrike Elsa Irvung fyller 90 i april
(Legg merke til Camilla Collett & Henrik 
Wergeland & Bjørnson i bakgrunnen!)
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studentene skal betale leie i form av å 
stå til tjeneste på de to sykehjemmene 
som ligger et steinkast i hver retning. 
Har Bærum kommune i det hele tatt 
drøftet denne glimrende ideen? Vi har 
ikke hørt et pip. I stedet skal dette øde 
området fortsatt ligge brakk og 
u-utviklet hvis kommunens fantasiløse 
plan skal følges. 

Kommunen har glemt 500 innflyttere 
i sin plan - vi vil ha mange flere
I planen for Stabekk Sentrum har 
Planavdelingen også utelatt de 120 
leilighetene som kommer på Bertel O 
Steens område i Kohts vei. Det betyr at 
de ikke har regnet med at rundt 500 
nye innbyggere vil ha 3 minutters 
snarvei til toget. Og 4 minutter til 
Stabekk sentrum. Vi får altså et halvt 
tusen nye tilflyttere fra et område  
som ennå ikke ligger i planen. Tenk 
hvor positivt det vil bli for Stabekk 
sentrum! 
 Og enda flere glade mennesker 
vil komme til Stabekk når vi får bygget 
vellykkede boliger på Brødrene 
Kolstads område i Jernbaneveien og 
vi finner former som forsterker 
Stabekks særpreg i den nye byggene 
på Juletretomta, i Gamle Drammensvei 
48 og ved Dacon-gården - og som ikke 
ødelegger det. 
 Det er viktig å huske at Vestre
Stabekk Vel ønsker å lage flere
boliger enn det kommunens
planer legger opp til - de skal
bare harmonere med miljøet.
Så enkelt er det - og så 
vanskelig. For enkelte.
 Men med godt samarbeid 
mellom utbyggere og innbyggere 
skal vi få det til! Både utbyggere og 

eiendomsmeglere har alt å tjene på å 
gjøre det til en fest å komme til Stabekk. 

Kommunen kan kanskje
begynne å bidra positivt
Vi håper at kommunen fra nå av kan 
skifte holdning og gå aktivt inn på en 
positiv måte Kommunen burde bytte 
noen av sine byggeklare tomter på 

Stabekk med eierne av Stabæk Land-
handleri (Bokhandelen) og eierne av 
Stabekk Kro, slik at de får en rettferdig 
uttelling for sine eiendommer - selv 
om de ikke bebygges. På den måten 
kan vi åpne opp den herlige parken 
rundt Østre Stabekk Gård for allmenn-
heten, la det bli parkeringsplasser inn 
mot Stabekk-huset for tilreisende 
bilister - servere kaffe i den planlagte 
paviljongen oppe på høyden - og la 
stien ut av parken gli rundt hjørnet  

og inn på Stasjons-torget som er 
omkranset av hus fra 1870, 1890, 1903, 
1909 - og Stabekk-huset, Stortings-
president Jo Benkows barndomshjem 
fra 1933. 

Disse husene er konkrete vitner som 
uten ord forteller alle som går forbi 
hvordan Stabekk er blitt til. Hvordan 
Bærum og Norge er blitt til. Det er 
derfor Fylkesantikvaren hevder at 
Stabekks kulturminner er “av nasjonal 
betydning”. Å bevare disse husene, 
samtidig som man driver intens og 
allsidig næringsvirksomhet her - det er 
klok politikk. Det har Frp, Venstre, Krf, 
MDG, Sp, SV og Rødt forstått. Nå er  
det på tide at Bærum Høyre og 
Arbeiderpartiet kommer etter.

Våre barnebarn vil takke oss for den 
fremsyntheten vår generasjon viser 
ved å bevare den historiske perlen 
gode, gamle Stabekk er! Og alltid - 
uansett: Midt på Stasjonstorget fra 
morgen til kveld, alle dager i året, skal 
det stolte flagget til Stabæk fotball 
alltid vaie!

 

Vestre Stabekk Vels alternative plan for Stabekk - er fortsatt en gullgruve av idéer

 2013 er 6 år siden. Utbygger regnet 
med en glatt prosess og sa opp de fleste 
leiekontraktene til småbedriftene i huset 
- disse lokalene har siden stått tomme 
oppover i etasjene. Og slik har det 
fortsatt. Fordi man ikke følger alminn-
elige spilleregler som gjelder for andre 
utbyggere i kommunen.
 Midt i sommerferien i 2018 opp-
daget vi enda en fadese fra admini-
strasjonen. Politikerne var på ferie, 
men vi sendte straks inn klagen 
nedenfor - innen klagefristen. Selv-
følgelig uten at administrasjonen tok 
den til følge:

Nedover hele Kinobakken på Stabekk 
har man den vakre utsikten mot 
blånene utover Oslofjorden. Denne 
siktlinjen er så viktig at Kommune-
styret den 27. april 2016 vedtok at 
prosjektet måtte "utformes slik at 
dagens siktlinje beholdes". Den gang 
ønsket utbygger å dekke til utsikten 
ved å strekke hovedbygget mot 
sjøen og bygge to nye etasjer på den 
lave delen. Da sa altså Kommune-
styret kontant nei.
 Hva gjør den smarte utbyggeren? 
Jo, han fjerner etasjene på deler  
av det lave bygget, men lar 
forlengelsen på ca 5 m på hoved-
bygget stå. Denne forlengelsen  
går rett inn i siktlinjen.
 

Og så håper man at ingen politikere på 
sommerferie skjønner hva som skjer.
 Hvorfor gir ikke administrasjonen 
utbygger klar beskjed om at dagens 
siktlinje skal beholdes?

Vestre Stabekk Vel har tidligere inn-
levert protest til Fylkesmannen fordi 
eierne av Gml Drammensvei 48 
gjennom 5 år er blitt særbehandlet av 
administrasjonen i sin byggesak - mens 
resten av grunneierne i Stabekk 
sentrum behandles felles i en helhetlig 
reguleringsplan. All logikk tilsier at  
alle grunneiere i kommunen burde 
behandles likeverdig. At man er godt 
bemidlet burde ikke automatisk bety

Det er nesten ikke til å tro hvordan Bærum Kommune og Andenæs klarer å kludre til 
utbyggingen av Gamle Drammensvei 48 A. Fra 2013 har VSV påpekt feil etter feil i prosjektet fra 
utbyggers side og en nærmest gjennomført feilaktig saksbehandling hos kommunen. Det startet 
med at utbygger tegnet inn inn halve naboens tomt som sitt eget uteområde - og at kommunen 

på sin side "feilarkiverte" vår første kritiske kommentar om prosjektet. 

Til Bærum kommune

Byggesak
Arnold Haukelands plass 10

Sandvika
Stabekk, 03 07 2018

KLAGE PÅ SISTE REVIDERTE  

PLANER FOR BYGGETILTAKET  

I GAMLE DRAMMENSVEI 48  

PÅ STABEKK

De nylig reviderte planene for  

Gamle Drammensvei 48 er i strid  

med Kommunestyrets vedtak om  

vern av siktlinje.

    Sagaen om  
- hva skjedde i 2018?

48

Gamle Drammensvei 48, nærmeste nabo til det historiske krysset der Kongeveien til Kongsberg tok 
avskjed med Kongeveien over Ringerike til Bergen.



12 13

mye makt - men det gjør det tydeligvis 
i Bærum.

Administrasjonen ga faktisk ekstra 
sterk støtte til at utbygger skulle få  
lov til å ta utsikten fra fellesskapet. I 
sakspapirene hevdet saks-behandler at 
dette grepet ville gjøre huset til et flott 
"signalbygg".

Nå er sommeren kommet, og politikerne 
er ikke i tjeneste. Da svarer admini-
strasjonen med 10 punkter på søknad 
om rammetillatelse. Men hvor er kravet 
som sikrer Kommunestyrets vedtak om 
at bygget skal "utformes slik at dagens 
siktlinje beholdes"? Etasjene over side-
bygget er fjernet - men sikt-linjen blir 
fortsatt ødelagt.

Dermed åpner man for tilsvarende 
fadese som da sola forsvant fra halve 
Bekkestua sentrum. Utvidelsen kan se 
uskyldig ut på papiret. 5 meter er da 
ikke mye. I realiteten utvides bygget 
ganske enormt. Det ser man på fotoet 
nedenfor.

Hvorfor vil utbygger utvide?
Vi tror at svaret er ganske enkelt: 
Utbygger ønsker større fortjeneste. 
Boligene er lagt ut for salg til en 
kvadratmeterpris i størrelsesorden kr 
100 000.- Utbygger har eid tomten  
i 50 år og har dermed ingen kjøps-
utgifter. Dessuten baseres nybygget 
på det gamle bæresystemet. Et 
moderat anslag for byggekostnader er 
kr 40 000.- pr kvadratmeter .

La oss gjøre et grovt regnestykke: 5 
meters utvidelse ganger 16 meters 
bredde i 5 etasjer betyr 400 nye 
kvadratmeter. 400 ganger 60 000,- er 
24 000 000.-

24 millioner i fortjeneste kan nok være 
en viktig inspirasjon for at utbygger 
forsøker å hoppe bukk over kommune-
styrets vedtak.

Prosjektet for Gamle Drammensvei 48 
ser greit ut for folk som ikke kjenner 
bygget eller terrenget og heller ikke 
har nødvendige forutsetninger for å  
tolke tegninger.

På fotoet nedenfor av bygningen i dag 
(juli 2018) ser man 3 loddrette hvite 
striper på den grønne hovedbygningen. 
Mellom stripene er det et felt på ca 5 
meter. Utvidelsen vil innebære enda et 
4-vindus felt. Bygningen vil spise seg 
langt inn i siktlinjen.
 

Under ser man illustrasjonen som 
utbygger og kommunen BURDE ha 
laget. Her ser man den praktiske 
konsekvensen av å forlenge 
bygningskroppen.

5 nye meter på den ca 20 meter høye 
veggen vil ødelegge den verdifulle sikt-
linjen som Kommunestyret vernet 26. 
april 2016

Det er alvorlig når administrasjonen 
unnlater å følge opp intensjonen i 
politiske vedtak med tydelige krav. På 
den måten mistet man sola på halve 
Bekkestua sentrum. På den måten 
forsvinner utsikten og frihetsfølelsen på 
Stabekk. Og det er om sommeren det 
skjer. Når politikerne er på ferie.

Vi oppfatter dette som et tilsiktet forsøk 
på å omgå nødvendig politisk kontroll - 
og det ender med at fellesskapet taper 
viktige verdier. Akkurat nå gjelder det 
for våre politikere å hindre at denne 
tilsnikelsen gjennomføres.

Vi vil med dette kreve at dette  
eklatante bruddet på vedtak om vern  
av siktlinjen blir stanset.

Derfor sender vi denne klagen og 
protesten både til administrasjonen i 
Bærum kommune, politikerne i 

kommunen, vernemyndighetene i 
Akershus Fylke og Fylkesmannen, slik at 
man i fellesskap kan pålegge utbygger å 
følge demokratisk fattede verne-
vedtak.

Dette er ikke minst viktig, i og med at vi 
står i startfasen av en enorm utbygging 
og dermed forvandling av Stabekk 
sentrum. Da gjelder det at enhver 
utbygger, uavhengig av hvor bemidlet 
man er, skjønner at man må følge 
vedtak og avtaler.

Det er vi innbyggere som skal leve med 
resultatene. Derfor følger vi med. Og det 
bør våre politikerne vite å verdsette.

Med vennlig hilsen
Vestre Stabekk vel v/styret

I forslaget skal  
det grønne hoved- 
bygget utvides med  

5 meter mot venstre, i en 
bredde på 16, 5 meter  

- i 5 etasjer.
Her er utbyggers 

prosjekt sett ovenfra.  
I det brune feltet ser 
man en stiplet linje 

nederst mot syd. Der 
slutter huset i dag.

STATUS FOR GAMLE DRAMENSVEI 48  DEN 20. FEBRUAR 2018: Derfor står 48 fortsatt som et 
ribbet skjelett der Oslofjorden blinker fra baksiden. Man kan spørre seg hvordan i all verden noen 

fikk lov til å bygge dette huset så sent som i 1970. Enhver som ser bygget i dag skjønner at her er det 
ikke rom for den minste utvidelse inn i siktlinjen. Vi burde heller spleise på riving.

Her er den vernede siktlinjen en  
morgen i desember. Gml Drammenvei  

48 ligger på lur til høyre!

Etter sommerferien foretok Plan-
utvalget en ny befaring på "åstedet" og 
så med én gang at rammetillatelsen 
som var gitt, ikke var i tråd med 
kommunestyrets vedtak. På møtet 
samme dag trakk de rammetillatelsen, 
noe som er svært drastisk og meget 
sjeldent - og som førte til ramaskrik og 
flere førstesideoppslag i Budstikka, ikke 
minst trusler om enorme pengekrav fra 
utbygger. 
 Etter råd fra administrasjonen 
våget ikke politikerne annet enn å gå 
tilbake på sin annullering av ramme-
tillatelsen på neste møte, men bakte inn 

i vedtaket et innstendig krav om at 
Fylkesmannen måtte foreta en grundig 
behandling av Vestre Stabekk Vels 
klage. Ganske spesielt! Med dette viste 
politikerne i Planutvalget at de ga sin 
fulle tilslutning til VSVs klage. 
 Så skjer neste krumspring fra 
Bærum kommunes administrasjon. For 
nå "glemmer" byråkratene å sende 
VSVs klage til Fylkesmannen i Akershus 
(dvs. Valgerd Svarstad Haugland) og 
"glemmer" også å sende politikernes 
innstendige oppfordring om å behandle 
denne klagen grundig. 
 

Det går to måneder før vi oppdager 
denne feilen, påpeker den, men blir 
møtt med et likegyldig skuldertrekk fra 
administrasjonen. Først da Ida Ohme 
Pedersen fra Frp tar opp saken i 
Planutvalget nå i januar 2019, må 
administrasjonen krype til korset og 
skriver endelig brevet til Fylkesmannen. 
 Siste nytt derfra er at Fylkes-
mannen har opprettet en "Forvaltnings- 
sak" og at de trolig vil bruke 18 uker på 
behandlingen - sånn omtrent rundt 17. 
mai. Slik står saken.
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Situasjonen i dag er at nærmere 90%  
av CO2-utslipp innenfor kommunen vår 
kommer fra biltransport. Den største 
delen av dette kommer faktisk fra 
transport til og fra skole, barnehage, 
trening og andre omsorgsfunksjoner 
innenfor nærområdet. Kommunen har 
en ambisjon om å øke andel reiser med 
kollektivtransport, sykkel og gange til 
60% innen 2025. 

Et enkelt, konkret tiltak kommunen 
foreslår, er at hver husstand bidrar ved  
å erstatte 6 bilturer i løpet av en 14- 
dagersperiode med sykkel-, gang- og 
kollektivtransport. 

Bærums velforeninger, blant dem Vestre 
Stabekk vel, er invitert til å delta i dette 
ambisiøse klimaprosjektet ved å ha en 

rolle i et elsykkel-utlånsprosjekt delvis 
finansiert med midler fra Miljødirektoratet. 

Prosjektet går ut på at Bærums inn-
byggere skal få tilbud om å låne elsykkel, 
tilpasset hver enkelts behov, i 14 dager 
for å se om dette er et godt alternativ til 
annen, mindre klimavennlig transport. 
Utlånsperioden begynner 1. mai 2019 og 
varer i ett år. Booking vil skje via internett. 
Alle nødvendige avklaringer er ikke helt 
på plass så tidspunktet for bookingens 
åpning er ikke avklart. Det vil være 
forskjellige typer sykler tilgjengelig etter 
den enkeltes behov: Noen trenger sykkel 
for å komme seg til jobben, andre for å 
transportere barn til barnehagen, handle 
eller andre formål der man ellers ville 
brukt bilen. Ordningen er rettet mot 
voksne låntakere.

Kommunen har laget en avtale med en 
sykkelforhandler som står for alt det 
praktiske, administrerer booking og 
utlån samt drift og vedlikehold av 
syklene. Et depositum, som vil kreves 
ved avhentingen, betales tilbake ved 

innleveringen. Når man har avklart 
hvilken sykkel som er den rette og 
bookingen er i orden, vil man kunne 
hente sykkelen etter avtale hos 
leverandøren eller man kan få den 
transportert hjem mot et gebyr. 14 dager 
etterpå leverer man sykkelen tilbake  
og fyller ut et rapporteringsskjema så 
prosjektet kan få erfaringer om bruk og 
behov. 

Vellets rolle begrenser seg til å opplyse 
om ordningen og sørge for at det blir den 
nødvendige etterspørsel. Foreløpig er det 
en del faktorer som ikke er avklart, men 
det vil bli informert om når bookingen 
åpner og nødvendige linker og opp-
lysninger på vellets Facebook-side og 
hjemmesiden når opplysningene foreligger. 

Vi håper at dette blir et populært tiltak 
som mange får benyttet seg av. Ikke 
minst håper vi at mange finner ut at en 
slik miljøvennlig transportløsning passer 
så bra at husstanden anskaffer elsykkel, 
til nytte for den enkelte, og slik at vi blir 
et av mange Klimakloke Nabolag!

‘Klimakloke nabolag’  
- Utlån av El-sykler

Bærum kommune har,  
som et ledd i sine ambisjoner 

om å være en Klimaklok 
Kommune, en plan om å 
fremme klimavennlige 
transportprinsipper. 

Siste nytt fra handelsstanden

RALPH´S BARBECUE har åpnet 
etter at Texas barbecue trakk seg 
ut av lokalene på Stabekk. Kokken 

Ralph ble igjen og har åpnet 
dørene på nytt sammen med 

Arman Farhadi. De satser for fullt. 
Konseptet er det samme som før 

med amerikansk barbecue. Vi 
ønsker dem lykke til!

Ella&il har åpnet ny 
butikk i Stabekkhuset. Den 

drives av to driftige svigerinner. 
De begynte i 2. etg i Stabekkhøi 

med et agentur av 
egendesignede basisklær av god 

kvalitet. De selger klærne sine 
over hele landet og nå satser de 
også utenlands. Vi heier på dem!

STABEKK HUDPLEIE VED KAROLINA  
SZCZOTOK har åpnet i 2. etg. i 

Stabekkhøibygningen. Hun kan tilby et 
bredt utvalg av hudpleietjenester og 

behandlinger. Vi ønsker henne 
velkommen til Stabekk!

Nedre Stabekk har flere flotte, unike 
butikker med sterke merkevarer og 
kvalitetsprodukter. Dette er butikker 
med høy faglig kompetanse, og med 
eiere og ansatte som brenner for det 
vi jobber med. Alle er veldig innstilt på 
å bidra med noe positivt, og å skape et 
levende lokalmiljø på Stabekk.

Samarbeidet mellom alle butikkene på 
nedre Stabekk er organisert gjennom 
Stabekk Senterforening, som de siste 
årene har sørget for det har vært mer 
aktivitet enn noen gang tidligere her. 

Både i 2017 og 2018 har vi hatt to 
markedsdager, én på forsommeren og 
én på høsten. Da er det musikk, tilbud, 
politiske partier, stands og andre 
aktiviteter i og utenfor butikkene. I 
tillegg viderefører vi tradisjonen med 
julegrantenning, en svært hyggelig 
ettermiddag med musikk av Veteran-
korpset, og nissen som deler ut pepper-
kaker og klementiner (donert av Kiwi). 

Vi har fått mange positive tilbake-
meldinger på arrangementene våre og 
kundene synes det er gøy at “det skjer 
noe” på Stabekk. Vi har også etter-

hvert fått med oss flere nærings-
drivende på Øvre Stabekk og håper 
markedsdagene fremover kan være 
for hele handelen på Stabekk. Alle er 
velkommen!

Senterforeningen har opprettet en nett- 
side (stabekksenter.no) med informasjon 
om alle butikkene, og Facebooksiden 
Stabekk senter, hvor det jevnlig 
publiseres innlegg om de ulike butikkene 
og om fellesaktiviteter. Vi kjører også 
konkurranser innimellom hvor man 
vinne flotte premier gitt av butikkene. 
Følg oss!

STABEKK SENTERFORENING

eie eiendomsmegling, avd bærum – kvalitet i alle ledd

67 53 23 10

Markedsdager  
i 2019

For 2019 har vi satt opp tre 
datoer som er verdt å merke 

seg. Det blir markedsdag lørdag 
25. mai og 31. august. I tillegg 
satser vi på julegrantenning  

30. november. 
• 

Velkommen!

BEKKEN OG BARN har flyttet fra 
'Svingen' opp til Ringsveien 3. Etter mer 
enn 5 år i gamle "Svingen konditori" har 

Bekken og Barn vokst ut av huset og 
flyttet til nyoppussede lokaler i 
Ringsveien 3. De har fått flere 

behandlingsrom, treningssal og kan tilby 
bl.a. ryggskole, mamma-/babygym, 

babymassasje, yogakurs og ulike 
foredrag. Dra innom, se de nye lokaler 

og hør om deres tilbud.
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Vestre Stabekk Vel sitter ikke stille i 
båten. Ladet med film- og fotoutstyr 
durer Bjørn Authén & Mollywood straks 
ned Kinobakken - forbi spøkelsesbygget 
i Gamle Drammensvei 48 - og vrenger 
inn på Stasjonstunet. 

Det er i ærverdige, gamle Stabekk Kro, 
ved siden av Bokhandelen, at Ralph & Co 
har installert seg. Dette huset har en 
eventyrlig historie - parallelt med å tilby 
mat og kaffe til de millionene som har 
tatt toget herfra i over hundre år, ble 
også all post i området distribuert fra 
dette huset. 

Bygget rommet også Bærums 
største folkebibliotek. Avis-
redaksjonen & trykkeriet for 
det radikale “Bærum og 
Askers blad” - med redaktør 
direkte fra New York, fikk 
også plass. Stabekk Spare-
bank ble stiftet og driftet i 

2. etasje. Og nå kan du altså oppleve ekte 
Sørstatsmat her - uten å kaste bort 
penger på å fly til USA. 

Inne i lokalet er veggene dekket av 
veiskilt fra Route 66 og bøffelhorn, slik at 
man straks føler seg dratt av en usynlig 
lasso til mer cowboyaktige trakter. - 
Hemmeligheten bak maten vår finner du 

der ute i hagen!  Vi ser forbauset ut på 
snøen, men Armand Farhadi leder oss 
gjennom et velstelt kjøkken der glinsende 
kniver gliser sultent etter oss. På 
gårdsplassen utenfor ligger en liten hytte 
med skråtak. 

Arman åpner døren. Tykk, syrlig røyk 
veller mot oss fra tre store ovner.  Vår 
vert løsner metallslåene på den 
midterste og åpenbarer tre store saftige 
kjøttstykker på rist. - Ja, her ligger kjøttet 
og blir både stekt & røkt. Oksebryst av 
ypperste kvalitet fra Axel Andersen og 
Strøm-Larsen! Og her godgjør middags-
maten seg i røyken fra utvalgte tresorter  
i opp til 16 timer. 

Arman kommer utenfra - fra Bærums 
Verk. Han nådde så vidt å bli født i den 
kurdiske delen av Irak, før familien 
flyktet fra krigen. - Der jeg kommer fra, 
har vi ingen tradisjon med røyking av 
kjøtt. Bestefar og hans venner har nok 
aldri sett sånne ovner som dette! 

- Likevel driver du altså med amerikansk 
barbeque på Stabekk? - Ja, jeg er så 
opptatt av å skape noe hyggelig. Tidligere 
har jeg jobbet for IKEA, Det Norske 
Veritas og Telenor - men Ralph og jeg 
følte etterhvert behov for å starte noe 
selv, hvor vi virkelig kunne skape noe 
unikt for kundene. Så selv om jeg er 
medeier, arbeider jeg som servitør - 
nettopp for å komme i nærkontakt med 
gjestene våre. Vi ønsker å løfte servicen 
til et nytt nivå. Aller helst skal de glemme 
at de er på restaurant og heller føle at de 
nærmest er hjemme hos seg selv. Det 
hender til og med at jeg kjører gjestene 

hjem. Det gjorde jeg sist nå på onsdag.

For en glede å oppleve at unge entusiaster 
kvesser sine talenter og skaper et 
hyperprofesjonelt og smakfullt kjøkken 
på dette unike serveringsstedet som har 

vært i kontinuerlig drift helt siden 1890 
- det vil si i hele 129 år.
Var det noen som snakket om å rive? 
Ikke over min idrefilét!

Arman regner med at med så  
god mat vil nok togtrafikken ta  
seg opp til gamle høyder!

Røyking påbudt! 

- Velkommen!

Gå inn av døren - og du er plutselig i en Wild West Saloon!

Folk tror at barbeque er grilling, men det er faktisk røyking.

RALPH’S  
& hele 
Stabekks 
barbeque
Telefonen ringer. En matglad 
venn brøler av glede i andre 
enden. - Hallo, det er Kenneth! 
Jeg har nettopp vært nede på 
Stasjonen og spist på Ralph’s 
Barbeque. FAAAANTASTISK 
MAT! De har byttet ut plasten 
med porselen, heldigvis. Og 
det var så bra! Dere må lage 
en reportasje til velbladet! 
Folk på hele Stabekk må få 
vite om dette!

Her i Stabekk Kro har det vært kontinuerlig 
servering i 130 år - Før: Flesk og duppe. 
Nå: Amerikansk barbeque!

Var det noen  
som snakket om å 

rive? Ikke over min 
idrefilét!
Armand Farhadi
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 Dette er det tydeligvis lett å 
glemme for arkitekter som kommer 
utenfra og har med seg ideer fra 
Bjørvika i Oslo og fra andre storbyer.
 Stabekk er en liten landsby. 
Utviklet gjennom århundrer - fra 1624 
da Christian IV planla veien fra 
Christiania til Kongsberg rett gjennom 
jordene på Stabekk Gård. Gjennom 
400 år har Stabekk utviklet en helt 
unik stedskarakter. Det er nok å lese 
kommunens egen "Stedsanalyse for 
Stabekk Sentrum" fra 2016 - der man 
forøvrig anbefaler å verne Stabekk 
Kro og Stabæk Landhandleri dvs. 
Bokhandelen. (Det har administrasjonen 

helt glemt å nevne for kommunens 
politikere.)
 Nå har MAD arkitekter levert 
dette foreløpige forslaget til Bærum 
kommune for et nybygg på Juletre-
tomta ved siden av Esso-stasjonen.
 Ingeniør Bjørn Authén i VSVs 
styre har ut fra arkitektenes egne 
tegninger plassert MADs forslag inn i 
kommunens topografiske kart - og 
dermed kan vi få en ganske konkret 
forståelse av hvordan dette prosjektet 
ville ha tatt seg ut hvis man hadde  
gitt lov til å bygge dette fremmed-
elementet midt i Stabekk sentrum.

Juletretomta

Bærum kommune har dessverre fortsatt 
en arbeidsform som skaper langvarige 
konfrontasjoner. Vi i VSV har i flere år 
har bedt om én ukes felles planlegging 
med utbyggerne (det man kaller 
Plansmie) som kunne ha ført til et 
vedtak i kommunestyret for hele 
Stabekk som alle står bak. Politikerne 
støttet dette forslaget - men ble 
stoppet av administrasjonen.
 I stedet har vi nå en plan som er 
blitt behandlet i Kommunestyret i flere 
runder - og som ennå ikke er godkjent 
på alle områder. Og nå kommer 
debatten om hver eneste tomt... Dette 

er spill av tid!
 VSV ønsker en god dialog med 
utbyggerne. Vi ønsker å hjelpe utbygg-
erne til å komme raskt i gang med 
vakker utbygging - spesialtilpasset 
Stabekks stedsidentitet. En utforming 
som gir folk lyst til å bo her. Utbyggerne 
har mye å tjene på å ta bedre hensyn til 
inbyggerne - det er vi som bor her og 
det er vi som skal leve med de nye 
byggverkene i all fremtid. 
 Ikke minst er det viktig at vi 
starter dette samarbeidet i forkant av 
tegneprosessen. Da kan vi forhindre at 

utbyggerne kaster bort store beløp på 
en utforming som ikke passer inn på 
Stabek.
 På den måten sparer vi også  
tid. Vi slipper en langvarig pingpong-
prosess der utbygger og VSV må bruke 
masse tid - i runde etter runde, år etter 
år - på ting vi raskt kunne blitt enige 
om akkurat nå. Her burde det være 
mye å lære fra prosessen rundt Gamle 
Drammmensvei 48. 
 VSV ønsker at utbyggerne kan 
begynne arbeidet i år! Men da skal det 
være noe fint som vokser frem. Noe vi 
kan være glade for og stolte av. Noe 

som forsterker Landsbyen Stabekk! 
 Derfor ønsker vi velkommen til 
samarbeid! I stedet for å skape en  
lang strid og vonde konfrontasjoner, 
inviterer derfor VSV alle utbyggerne og 
deres arkitekter til konstruktivt lagspill 
utover sommeren og høsten. 
 Med så mange kloke godviljens 
hoder kan det bare bli bedre enn slik 
dette ser ut nå!

I Planprogrammet for Stabekk Sentrum står det at den 
helhetlige planen skal sikre at "særpreg, historiske trekk, 
viktige kulturminner og kulturmiljøer blir tatt vare på".

Her er det  
etter vår mening  

tydelig at MAD trenger  
skikkelig hjelp. Og den  

vil vi gjerne gi.  
Gratis! 
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 - Rikke og jeg er svigerinner, 
forteller Lene Holmen-Jensen, den ene 
av pionerene.  - Og for 5 år siden var jeg i 
barselpermisjon og ganske frustrert. 
Under en familiemiddag hos svigers fant 
vi plutselig på at vi sannelig burde lage 
akkurat DEN kolleksjonen som manglet 
på markedet. Ikke sant , Rikke? 
 - Jo, vi hadde lyst til å jobbe for 
oss selv. Vi hadde en brennende lyst til å 
skape noe eget. Og det var jo ikke så 
vanskelig, sier Lene, - for Rikke har jo 
jobbet i mange år med designerklær og 
butikkdrift. Selv hadde jeg jobbet 10 år 
som siviløkonom i Ernst & Young, altså  
i en helt annen bransje. Men da vet jeg  
jo litt om økonomi. Ja, så dro vi til Paris  

da, med barn på magen og fant stoffer 
og leverandører - og dro hjem og laget 
akkurat den kolleksjonen vi følte 
markedet trengte.

 Butikken er full av lekre, vakre og 
varme vinterklær. De ser ikke akkurat 
billige ut - så vi håper inderlig at våre 
egne madammer ikke leser denne 
artikkelen. Rikke henter frem en lys, kort 
vinterjakke som tsarinaen av Russland 
ville vært stolt av å ha på seg.  - Vi laget 
jo den første kolleksjonen litt for moro 
skyld, men så snappet pressebyråer og 
magasiner det opp. Og så begynte de 
gode ryktene å løpe foran oss. 
 

 

- Men førte de gode anmeldelsene til 
godt salg? - Tja, den første kolleksjonen 
solgte vi til 30 butikker. Og på de neste  
5 årene har det tredoblet seg. Nå selger 
vi damekolleksjonen vår til 100 butikker  
i Norge - pluss i vår egen nettbutikk, så  
vi har vokst ganske fort på kort tid. 
 - Og dere designer selv? - Alt 
tegnes her på Stabekk. Med damemerket 
vårt “ELLA&IL” lager vi klær i høy kvalitet 

og godt snitt til kvinner i alle aldre og 
fasonger. Og så har vi barnekolleksjonen 
LOLA & FRIENDS som er litt søtere, litt 
inspirert av det franske markedet, egentlig. 
For barn fra 0 til 14 år. Den startet vi nå i 
november, og der selger vi foreløpig kun 
gjennom våre egne kanaler, i Stabekk-
butikken og i nettbutikk. 
 - Og hvordan funker det? - Det går 
veldig veldig bra. Over all orventning!  
Vi startet med 2 kolleksjoner i året.  
Nå leverer vi 4, én for hver årstid.  
Så det er mye å holde på med,
men det er gøy. 
 
Men Rikke og Lene er ikke 
alene i de nystylede lokalene. 
Ut fra glassdøren bak show- 
rommet, dukker tre blide 
ansikter frem og beviser med 
dette teorien om at når to 
suksessrike kvinner virkelig vil, 
klarer de å skape et vinnerteam. 

 - Sitter dere og syr her nede i 
kjelleren? - Nei, selve syingen skjer i 
fabrikker i Portugal, Italia, Tyrkia og Kina 
- litt overalt. Men selve det å organisere 
dette ble ganske fort så omfattende at  
vi måtte tilkalle forsterkninger. Så da var 
Marit Hetland første person som ble 
ansatt. Hun er tidligere kollega av meg fra 
Ernst & Young. Her driver hun med 
økonomi og logis-
tikk - og alt mulig 
annet. Og etter-
hvert kom vår 
venninne Hanna 
Wilhelmsen med, 
og nå sist Majken 
Haukås - og de 
driver med salg 
og markedsføring.

 - 
Når man hører om nye bedrifter, spør 
man seg gjerne hvor lang tid det tar før 
det blir lønnsomt. Hva kan du si om det, 
Rikke?
 - Det har tatt et par år, ja. Og vi har 
spart på hver krone. Det var vel et stykke 
ut i År 2 vi begynte å ta ut lønn selv. Vi 
hadde hver vår jobb fra før, og ventet  

med å ta ut lønn helt til den 
nye bedriften vår gikk såpass 

bra at vi kunne si opp disse stillingene og 
begynne for fullt. Men egentlig gikk det 
mye fortere enn vi hadde regnet med. 
 - Men her på Stabekk har dere 
ikke bare hovedkvartér. Dere har butikk 
også? - Så klart! Ja, her er alle velkomne! 
Og da får vel folk her fra Stabekk klærne 
litt billigere? - Ja, det kan vi jo late som! 
ler de to gründerinnene hjertelig. 
 

ELLA&IL     
LOLA & FRIENDS 

-

Authén & Mollywood

Ved siden av køen inn til Trond Skomaker i Stabekkhuset, ligger en av Bærums unge bedrifter som 
er i en voldsom vekst. 5 dymamiske sjeler med ild innabords har hentet inspirasjon fra Europas 

storbyer og funnet veien ut til butikker over hele Norge. 

Svigerinnene Rikke Holmen-Jensen & Lene Holmen-Jensen ALT  
TEGNES  
HER PÅ  

STABEKK.

"

Bak 2 suksessrike 
kvinner, står tre til!  
Fra venstre: Rikke, 

Majken Haukås, Hanna 
Wilhelmsen, Marit 

Hetland & Lene
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 Det er kommunen som eier huset og 
som sørger for løpende vedlikehold. Ansvaret 
for å fylle huset med aktiviteter er overlatt  
til Brukerforeningen, som består av lokale vel 
i Østre Bærum og lokale organisasjoner/
grupper som har aktiviteter i huset. Virksom-
heten er forankret i Brukerforeningens 
vedtekter, og basert på en avtale mellom 
Brukerforeningen og Bærum kommune. 
Formålsparagrafen som ble vedtatt på 
stiftelsesmøtet 10. mai 1999, og som senere 
er modifisert, lyder i dag som følger: 
«Kulturhuset Stabekk Kino, heretter kalt 
«Kulturhuset», skal være et samlingssted for 
kulturell aktivitet i Østre Bærum. Formålet  
er primært å gi rom for lokale foreninger, 
organisasjoner, grupper og personer som 
kan bidra til at virksomheten preges av en 
klar filmprofil og stor variasjon i øvrige 
kulturelle aktiviteter. I den utstrekning 
lokalene ikke er disponert til disse formål 
bør lokalene leies ut til privatpersoner og 
bedrifter som inntektskilde for huset.”  
       

Aktiviteter på huset i 2018
Kulturhuset skal være en arena, og en scene, 
både for profesjonelle og amatører. Styret og 
daglig leder jobber kontinuerlig med å fylle 
huset med forskjellige typer aktiviteter, og for 
å finne en god balanse mellom ulike 
kulturuttrykk. Noen av arrangementene skjer 
i husets egen regi, mens de fleste er initiert 
og gjennomføres av aktører utenfra. 

Aktiviteter i regi av huset/styret
I programmeringen av husets egen aktivitet 
forsøker vi å finne fram til, eller utvikle, 
arrangementer som vi tror kan treffe et 

behov i vårt område. Arrangementene er 
innrettet mot ulike målgrupper (alder og 
interesse) og tilpasset de fasilitetene vi rår 
over. Det maksimale antallet billetter vi kan 
selge i kinosalen setter for eksempel 
begrensninger på hvor dyre artister vi kan 
engasjere uten å gå med underskudd.
 Vi har i egen regi utviklet konseptet 
operaaftener  i festsalen, med småbord og 
operakafé (servering av mat og drikke), og et 
tema/program satt sammen og produsert av 
Cecilie Rønning. I 2018 hadde vi vinteropera i 
mars, en hyllest til Bacchus og kjærligheten i 
mai, opera og smørsanger i september og 
juleopera med varme og sjarme i desember.  
 For de  jazzinteresserte  kunne vi by  
på tre jazzbanketter/hyllestkonserter med 
Aldema trio; én til Nina Simone, én til Chet 
Baker og én til Radka Toneff. Vi hadde to 
konserter med Tine Asmundsen & Co; den 
tradisjonelle adventsjazzen og en hyllest til 
Pastor’n og to konserter med Prime Time 
Orchestra; Smash (sammen med unge 
talenter) og Back to Basie. 
 Av andre  konserter og forestillinger   
som gjestet huset vil vi gjerne nevne 
førpremieren på Erik Poppes film «Siste 
resept» (om Per Fugelli) og konserten med 
Claudia Scott. Videre hadde vi tre sett 
med  Film i sofaen  der Jan Erik Holst var 
vertskap for en samtale med henholdsvis 
Erik Poppe og Henny Moan / Toralf Maurstad. 
 I tillegg til at filmklubben har sine 
forestillinger annenhver uke satte vi, 
tradisjonen tro, opp en familiefilm (Min nabo 
Totoro) med gratis inngang for alle på 1. mai. 
 Ut over husets egne arrangement er 
det mange andre aktører som leier seg inn og 
har åpne arrangementer. 

Kulturhuset har gjennom året hatt 9.010 
besøkende på 102 åpne arrangementer. 
Tilsvarende tall for 2017 var 7.765 besøkende 
på 96 arrangementer. I 2016 hadde vi 8.925 
besøkende på 105 arrangementer. 
 
Veien videre
Styret ønsker å utvikle Kulturhuset Stabekk 
Kino som en arena, og en scene, både for 
profesjonelle og amatører innenfor det lokale 
kulturlivet. Ut over det knippe arrangementer 
som går i husets egen regi vil vår oppgave 
være å tilrettelegge for andre.  Vårt mål er å  
gi gode og varierte kulturtilbud innenfor de 
økonomiske rammene som gjelder. For noen 
typer arrangementer vil styret vurdere å ta  
en større økonomisk risiko. Vi ønsker blant 
annet å ha noen «signalarrangementer» 
hvert semester som kan øke lokal-
befolkningens kjennskap og interesse for 
huset, både ved at jungeltelegrafen går og  
ved at arrangementene blir omtalt i pressen.
 
v/Styrelder Jan-Morten Torrisen

 

Kulturhuset Stabekk kino 
Kommunestyret i Bærum vedtok å legge ned den kommunale kinodriften i 1997  

og Stabekk Kino hadde sin siste forestilling 14. desember det året. I lokalmiljøet var det et sterkt  
ønske om at huset skulle bli et samlingssted for folk i lokalmiljøet. Basert på dette ble det fremmet  

en sak i formannskapet som vedtok at det skulle etableres et brukerstyre for Stabekk kino/kulturhus 
med representanter for lokale vel og kulturorganisasjoner. 

Heidi Bach Dal - her sammen med filmregissør 
Erik Poppe (Foto: Mollywood)

Vestre Stabekk vel takker 
kulturhusets vertinne 
gjennom mange år  
- Heidi Bach Dal!
Etter mange års døgndrift som Kulturhusets 
varme hjerte, åpner Heidi Bach Dal i disse 
dager et eget animasjonsverksted for barn og 
ungdom i Filmparken på Jar. De fleste på 
Stabekk kjenner denne damen som alltid har 
stått klar med vafler og varm kaffe og et 
hjertelig smil til den som stikker innom. Vi 
ønsker at mange barn og ungdommer får 
gleden av å bli kurset av Heidi når hun nå 
bruker sin filmutdannelse & pedagogiske 
evne til å inspirere nye generasjoner til en 
innsats for filmkunsten!
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ET ÅRSVERK 

2018
Et Årsverk er den intime festivalen i Stabekk kino rett før jul hvor unge 
og gamle samles for å oppsummere det siste året sammen med kjente 
og ukjente musikere, kunstnere og politikere. Vi som arrangerer takker 
dugnadsgjengen som nærmest organiseres telepatisk og alle våre gjester 
som kommer og skaper den gode atmosfæren. 

Det sier noe om  
bredden i lokalmiljøet når 

barsjef Godthåb-jenta 
Tove Valdal kan servere 
uimotståelig Finissima-

cava importert av  
stabekkmannen  

Ketil Grønli. 

Tradisjonen tro startet vi festivalen med cava-åpning av Årsverks-utstillingen 
der 15 kjente og ukjente billedkunstnere fylte vegger - og sinn.

Tenk så heldige vi er på Stabekk som hvert år får en innføring i nasjonal og 
internasjonal politikk av selveste Landsfader Willoch - som forøvrig fylte 90 i 2018!

Direkte fra Finnmark kom tre av de sterke opprørsdamene som 
kjemper mot sammenslåingen av Troms og Finnmark: Ragnhild 
Vassvik (Fylkesordfører i Finnmark, Ap) Randi Karlstrøm 
(Folkeaksjonen For Finnmark, Krf) og Finnmarksjenta Kirsti 
Bergstø (nestleder i SV)

Stabekk-gutten Birger Scavenius 
sørget som vanlig for at hver 
artist og foredragsholder fikk 
vann spesialtilpasset deres 
behov. Her er det Fylkesordfører 
og Folkeaksjonsleder som nyter 
hver sin deilige flaske med  
ildvannet "Finnmark brenner!" 
Birger kunne også friste med  
lekkert Willoch-vann.

En avde gode tingene ved Et Årsverk 
er at fok møtes på tvers av vanlige 
posisjoner - her er det ganske god 

stemning mellom opprørsdamene fra 
Finnmark og den tidligere Høyre-

statsministeren fra Oslo. 

Sammen med pianist og komponist  
Erlend Skomsvoll med fortid fra Pjolterstien 
bak Kiwi, fremførte den gamle dikter for en 

ytterst sjelden gang sitt berømte dikt  
"Tale for loffen" - som første gang så 
dagens lys i den legendariske boken  

"Mor Godhjertas glade versjon. Ja" - som 
akkurat i 2008 fylte 50 år.

50 år var det også siden Beatles spilte inn det historiske White Album 
og fra London  ble lydtekniker Ken Scott fløyet inn, mannen som bare 
var 20 år gammel den gangen han stilte inn mikrofonene for John, 
Paul, George og Ringo. Vi fikk høre fantastiske fortellinger om tilfel-
digheter som senere er fortolket som geniale kunststykker. 

For å varme opp scenen holdt først Dag Inge Fjeld fra BI et overraskende 
foredrag om hvordan Apple-gründer Steve Jobs baserte sin virksomhet på 
Beatles kreative forretningsmodell da gruppen skapte plateselskapet "Apple" i 1968. 

Mens Henrik Syse tok fri fra vertskapspliktene  
2 dager før Nobelprisutdelingen og holdt en 
dyptfølt lovprisning om sitt kjære forbilde  
- den store musikeren og det gode mennesket 
George Harrison. 

Og tenke seg til! Norges eneste offisielle Donald-
tegner, den folkekjære Arild Midthun hadde sittet 
oppe hele natten og tegnet et enestående diplom 
for Livsverksprisen 2018 som ble gitt Ken Scott, 
der alle Beatles-gutta ble duckifisert - selvfølgelig 
med Ken  i midten.  

For å gi en smak av fremtidens rock, var det 
naturlig at de unge musikerne i Sam Asgari Band 
spilte to helt ferske nummer fra sitt kommende 
album "Naiv".  Og Ken svingte seg i valsen!

Etter 10 års kamp med å forstå og krabbe seg gjennom avgrunner og 
stemningstopper i Pushwagners liv, stod Petter Mejlænder fra Neslein-
bakken i oktober 2018 endelig med en murstein på 840 sider i hendene. 
Denne ga han sine naboer og tilreisende et festlig destillat  inne i Tines 
Vertshus mens soundcheck foregikk i Kinosalen. 

Aftenens finale var intet mindre enn en oppvisning i elektro-
jazz og ømme tolkninger av jazzklassikere ved legendene 

Karin Krog og John McLaughlins gamle makker John 
Surman - med innfløyet lydmann fra New York. 

En annen merkelig  
og rørende forbrødring  
ser man eksempelet på her 
- hvor den gamle radikale 
dikteren Jan Erik Vold gir  
en skikkelig bamseklem  
til sin kjære konservative 
venn, Kåre Willoch.

En fin dag altså - og man blir ganske glad 
når Yngve Kvistad fra både Stabekk og VG 

skriver følgende på facebook: "Lykkelig er den 
som har fått tilbringe helgen på Verdens Mest 

Eksklusive & Sjarmerende Lille Festival, Et Årsverk 2018: 
Kåre Willoch holdt sin årlige State of The union-tale; en kom-

menterende oppsummering av hva som skjedde inne og ute i 2018 - 
og ikke minst hva som BURDE skjedd. Jan Erik Vold holdt Tale for lof-

fen (og andre tekster fra 50-årsjubilanten "Mor Godhjertas glade versjon. 
Ja"), akkompagnert av fabelaktige Erlend Skomsvoll - og så da; Ken Scott, 

Abbey Road-lydmannen som skapte White Album, fortalte om livet med Beatles  
(og George Harrison, spesielt), og ikke minst David Bowie (han produserte  

Hunky Dory, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, 
Aladdin Sane og Pin Ups) Anekdoter fra innsiden av Abbey Road og Trident - 

krydret med opptak og lydeksempler. For et døgn dette har vært!
Og alt takket være Jan Christian og T. Markus Mollestad og deres  

stab av naboer og frivillige rundt Kulturhuset Stabekk Kino."

HJERTELIG VELKOMMEN TIL ET 
ÅRSVERKS 15-ÅRSJUBILEUM

Sett av lørdag 7. og søndag 8. desember  
- for da kommer hele gullrekka til 

Stabekk Kino: Terje Rypdal & Pål 
Thowsen Band, Arild Andersen & 
Paolo Vinoccia, Vigdis Hjorth og  

Tor Bomann-Larsen - i tillegg til 
Danmarks nasjonalskald Sebastian, 

som vokste opp i Kveldsroveien - og 
som alltid: Radarparet Jan Erik Vold & 

Kåre Willoch.  HOLD AV DØGNET!
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Vestre Stabekk vel takker Lars Osa for velvilligst utlån av fotokort med stabekk-motiver.Vestre Stabekk vel takker Lars Osa for velvilligst utlån av fotokort med stabekk-motiver.
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1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

2. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen. 
Følgende ble valgt: Helene Bråss og Torild Ekeli. 

3. Referat fra årsmøtet 2017. 
Referatet fra årsmøtet 28.3 2017 ble godkjent. 

4. Styrets beretning for 2017. 
Årsberetningen for 2017 ble gjennomgått  
og godkjent. 

5. Regnskap for 2017. 
Regnskapet for 2017 ble presentert og godkjent. 

6. Forslag til handlingsplan og budsjett for 2018. 
Handlingsplan og budsjett for 2018 ble lagt fram  
og ble godkjent. 

7. VALG: 
 
Følgende styremedlemmer ble  
gjenvalgt for 2 nye år: 
•  Mette Skyberg 
•  Øyvind Kristensen 
•  Gudbrand Fossbråten 
•  Jan Christian Mollestad 
  
I tillegg ble Sigurd Østby og Inge Lødner  
valgt som nye Styremedlemmer. 
 
Bjørn Authen, Kenneth Grimley  
og Inger Eide var ikke på valg. 
 
Valg av revisor for ett år. 
Rita Amundsen og Atle Degre. 
 
Valgkomite for ett år. 
Magnar Øvrebø 
Brita Clark og Bodil Kleve ønsket ikke gjenvalg.

8. Eventuelle innkomne forslag. 
Ingen andre saker er meldt inn. 

9. Etter den formelle delen av årsmøtet ble det premiere  
på «Stabækfilmen – et lite stykke norgeshistorie»

Stabekk, 15.3.2018
Referent: Gudbrand Fossbråten, Helene Bråss, Torild Ekeli

BARE
DET BESTE,

PÅ DINE
VEGNE

Tlf. 67 83 24 00
stabekk@privatmegleren

www.privatmegleren.no/stabekk

Referat fra årsmøte  
i Vestre Stabekk Vel

© 2018 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap

Vestre Stabekk Vel

© 2018 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap

Vestre Stabekk Vel

Kart over Vestre Stabekk Vel

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

Tilstede: 120 medlemmer, inkludert styret.
Sted: Kulturhuset Stabekk Kino 15.mars 2018 kl.19.00
Årets tema: «Stabekkfilmen – et lite stykke norgeshistorie»
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Inntekter 2017 2018
3200 Kontingentinnbetalinger 179.350,00 182.180,82
3210 Momsrefusjon 20.317,00 12.073,00
3000 Annonseinntekter 20.600,00 17.200,00
8040 Renteinntekter 737,27 768,46
Sum inntekter 221.004,27 221.222,28  
  
Utgifter 2017 2018
6100 Kontingent organisasjon 4.335,00 7.640,25
6300 Leie lager 0 2.750,00
6360 Avfall og strøkasser 47.653,00 50.564,00
6400 Administrasjonsutgifter 4.356,00 4.247,50
6810 IT kostnader 30.445,00 8.396,00
6940 Innleide tjenester 10.000,00 10.000,00
7430 Gaver 21.000,00 27.245,00
7610 Styremøtekostnader 6.325,72 4.900,92
7610 Årsmøtekostnader inkl årsberetning 54.424,39 50.634,39
7770 Bank- og kortgebyr 631,50 736.25
7810 Ekstraordinære avskrivninger 5.375,00  0
Sum utgifter 184.546,51 167.114,31
Overskudd/Underskudd 36.457,76 45.107,97
  
BALANSE 

Eiendeler 2017 2018
1920 Bank                            65.444,14  72.444,73
1921 Sparekonto                          122 772,55   223.478,93
Sum eiendeler                      188.216,69   295.923,66
    
Gjeld
Konto Inngående balanse Utgående balanse
2960 Påløpt kostnad                          0  62.599,00
Sum gjeld                         0  62.599,00
    
EGENKAPITAL OG GJELD
Konto Inngående balanse Utgående balanse
Sum eiendeler                         188.216,69   295.923,66
Sum gjeld                                           -    62.599,00
Sum Egenkapital                          188.216,69  233.324,66

Overskudd/Underskudd   45.107,97

Resultatregnskap for 2018 Handlingsplan:
Vellets formål er å ta opp, samordne og gjennomføre tiltak samt avgi uttalelser til beste for 
beboerne og for velområdet.
Styret vil i 2019 være spesielt opptatt av dette:

•  Følge med på og gi uttalelser om regulerings- og utbyggingsplaner for Stabekk.
• Innsamling av hageavfall
• Samarbeide med og bidra til videreutvikling av Kulturhuset Stabekk kino.
• Bidra til at Stabekk skal være et levende sentrum med tilbud til beboere i alle aldersgrupper.
• Øke medlemsmassen

Stabekk, 30. januar 2019

Budsjett 2019

Inntekter   Utgifter
Kontingenter  kr 180.000 Kontingenter kr     5.000
Annonser  kr   15.000 Leie lager kr     3.000
Momsrefusjon kr   15.000 Avfall og strøkasser kr   60.000
Renteinntekter kr        750 Administrasjons kr     5.000
Sum inntekter kr 210.750 IT kostnader kr   10.000

  Innleide tjenester kr   10.000
  Gaver kr   30.000
  Årsmøtekostnader kr   55.000
  Andre møtekostnader  kr     5.000
  Renter og gebyrer kr        750
  Sum utgifter kr 183.750

  Driftsresultat kr   27.000

Noter til regnskapet

Note 1 Innleide tjenester
• Regnskap: kr 10.000,-

Note 2 Gaver
• Smågardistene: kr 5.000,00
• Jar skole: kr 5.000,00
• Venner av Bærum sykehus: kr 1.000,00
• Skallum-dammen:  kr 15.000,00
• Blomstergaver, sum:  kr 1.245,00

Note 3 Styre- og årsmøtekostnader
• Årsberetning:  kr 41.312,50 
• Årsmøtekostnader:  kr 9.321,89
• Andre møtekostnader:  kr 4.900,92

Note 4 Påløpte kostnader:
Avsatt Skallumdammen kr 15.000,00
Renova – hageavfall kr 47.599,00

Revisjonsberetning
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dette. Styret fører protokoll over sine forhandlinger.

  Alle utbetalinger skal være anvist av økonomi ansvarlig 
sammen med en av de øvrige  medlemmene 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 styret 
finner det ønskelig å drøfte en sak i et videre forum og 
høre medlemmenes synspunkter, eller når det uttryk-
kes ønske om slike møter fra kommunen.

  Eventuelle avstemninger på slike møter er bare veile-
dende for styret ved den videre behandling av ved-
kommende sak.

§ 8. Samarbeid
  Vellet må opprettholde en jevnlig kontakt med kom-

munale organer og delta på de orienter ings- og infor-
masjonsmøter 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 fel-
les interesse. Det bør også arbeide for et godt forhold til 
andre foreninger og organisasjoner i området og evt. koor-
dinere slik aktivitet.

§ 9. Vedtektsendringer
  Endringer av vedtektene kan bare foretas  

av et årsmøte.
  Forslag om slike endringer må være innkommet til sty-

ret senest 2 måneder før årsmøtet og skal kunngjøres 
sammen med innkallingen til års møtet. 
Vedtektsendringer kan bare avgjøres med 2/3 flertall av 
de avgitte stemmer når minst 10% av medlemmene er 
tilstede. Er årsmøtet ikke beslutningsdyktig etter denne 
bestemmelse, skal styret innkalle til et ekstraordinært 
årsmøte eller ta saken opp på neste årsmøte. Dette års-
møtet er i så fall beslutningsdyktig uansett fremmøte. 
Orientering om vedtektsendringer skal sendes Bærum 
Velforbund.

§ 10. Hederstegn/utnevnelse av æresmedlemmer
  Vellets hederstegn tildeles medlemmer som gjennom 

mange års arbeid i vellet eller på annen måte har gjort 
en innsats utover det vanlige. Forslag om tildeling set-
tes 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 behand-
les på samme måte som tildeling av heders tegn.

§ 11.  Oppløsning
  Vedtak om oppløsning av vellet må behandles på to på 

hverandre følgende ordinære års møter 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 foretas 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 disponere disse til beste for ved-
kommende velområde.

  Vellets arkiv skal overlates Bærum Bibliotek for oppbe-
varing.

  Forslag om sammenslutning med nabovel behandles 
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.

§ 1.  Formål
  Vestre Stabekk Vel er en partipolitisk nøytral organisa-

sjon hvis formål er å ivareta medlemmenes og velom-
rådets felles interesser i den utstrekning vellets ved-
tekter, styret og års møtet bestemmer.

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

  Vellet avgir uttalelser om saker som vedrører området. 
Saker som blir forelagt vellet, behandles i samsvar med 
de gjensidig for pliktende avtaler som er inngått mel-
lom  kommunen og vellene i Bærum.

§ 2. Medlemskap og stemmerett
  Alle beboere med offentlig stemmerett, samt forretnin-

ger og firmaer innen velområdet kan være medlemmer 
av vellet. En husstand betaler kontingent som et med-
lem. Borettslag m.v. kan ha kollektivt medlemskap. 
Obligatorisk medlemskap gjennom skjøte eller leiekon-
trakt 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 gjeldende frist. Utmelding skal skje 
skriftlig. Et medlem 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 regn-

skap skal legges frem for  medlemmene hvert år.

§ 5.  Årsmøter
  Vellets høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinære års-

møter holdes hvert år innen ut - 
gangen av første kvartal. Innkalling til årsmøte sendes 
alle medlemmene senest 14 dager før årsmøtet sam-
men med styrets beretning,  forslag til dagsorden og 
innkomne 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 inn kallingen.

  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  protokollen 

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 uansett 
antall fremmøtte. Alle valg og avgjør elser – vedtekts-
endringer unntatt – treffes med simpelt flertall. Ved 
stemmelikhet er formannens - alternativt møteleders - 
stemme avgjørende. Årsmøtet avgjør om en avstem-
ning skal skje skriftlig. Det føres protokoll over årsmø-
tets f orhandlinger.

§ 6.  Styret
  Styret konstituerer seg selv og velger innen  

sin midte formann eller møteleder, økonomi ansvarlig 
og eventuelt andre til spesielle oppgaver. Styret opp-
nevner 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 halv-
parten av  styremedlemmene er til stede, selv om ikke 
formann/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 styre-medlemmer i fellesskap. 
Alle styrets medlem-mer skal i tilfelle være varslet om 

Vedtekter for Vestre Stabekk Vel

Vi har den beste lunsjmaten!

Gamle Drammensvei 38, 1369 Stabekk
Telefon 940 23 238

stabekk@bakerhansen.no
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Gamle Ringeriksvei 5, Stabekk • Tlf: 67 13 75 76 • www.lbor.no

• RØRLEGGER • TØMRER
• FLISLEGGER • BUTIKK

- din totalleverandør av bad:
RØRHANDEL

Gml. Drammensvei 34 
1369 Stabekk 

Tlf. 67 59 10 61

Vestrestabekkvel.no Vestrestabekkvel.no

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

 

 
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  

Åpningstider
Tirsdag til fredag kl 10-18

Lørdag etter avtale!

Telefon:  67 53 52 00  -  Mobil:  473 82 532
Adr.:  Gml. Ringeriksvei 5, 1369 Stabekk
Mail:  katarina_hammer@hotmail.com

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 

 

15% BONUS
PÅ ALL FERSK FRUKT OG GRØNT!  

Gå inn på kiwi.no

BLI KIWI PLUSS-KUNDE OG FÅ

Mandag-lørdag 7-23 
KIWI Øvre Stabekk

Gamle Drammensvei 57
1368 Stabekk

Tlf. 919 97 390
Second Hand

www.lillecocodille.no

GULLSMED – SMYKKEDESIGNER
Tone Klareng Dale
Tlf. 952 02 560

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



VESTRE STABEKK VEL

www.vestrestabekkvel.no




