
Vestre Stabekk Vel

Husk  
vårinnsamling  

29. april - 10. mai

ÅRSBERETNING 2019

Kjære Stabekkvenner! Årsmøtet for vellet utsettes 
til de nasjonale retningslinjene åpner for at vi kan møtes igjen 

– men her har dere noe å hygge dere med så lenge!

Kvittering på betalt 
kontingent må være synlig





ÅRSMØTET FOR VESTRE STABEKK VEL 2020
Årsmøtet utsettes til de nasjonale retningslinjene åpner for at vi kan møtes igjen!
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MELD DEG INN I
VESTRE STABEKK VEL

ved å benytte vedlagt giro.
Medlemskontigenten 

er 300 kr. Send oss også
e-postadresse og

telefonnummer for vårt
medlemsregister.

VALGKOMITÈEN 
Magnar Øvrebø

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

Magnar bor i Peterhofveien.

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.

VESTRE STABEKK VEL
vestre.stabekk.vel@gmail.com

www.vestrestabekkvel.no
Facebook: Vestre Stabekk Vel

Postboks 130. 1321 Stabekk

TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTET
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av to representanter til å underskrive protokollen

3. Styrets beretning for 2019 side 6

4. Referat fra årsmøtet 2019 tas til etterretning side 25

5. Regnskap for 2019 side 26

6. Handlingsplan og budsjett for 2020 side 27

7. Valg: 

 

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

 Øyvind Kristensen På valg Kenneth Grimley Ikke på valg

 Gudbrand Fossbråten På valg Inger Eide Ikke på valg

 Inge Lødner På valg Bjørn Authén Ikke på valg

 Sigurd Østbye På valg Jan Christian Mollestad Ikke på valg

 Mette Skyberg På valg

 

  Valg av valgkomité og revisor for 2020

8. Eventuelle innkomne forslag

 Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet under pkt 8, må være 

 styret i hende senest tre uker før årsmøtet.

Etter den formelle delen, blir det ost og vin og høytidelig premiere for del 

2 av spenningsfilmen Stabekk - Et liten bit av Norges historie - tiden 

etter 1900. Bjørn Authén & co sørger for popcorn! Ta med naboen og kom 

på en viktig kveld i Kulturhuset Stabekk kino. Hjertelig velkommen! En av de flotte folka vi møter i filmen, er hedersmannen 
Steinar Hofset på Flatlandtunet. Kun 17 år gammel rømte 
han over til Storbritannia, og ble skytter på hundrevis av 
bombeflytokter. 



UTLEIE AV LOKALER
Kulturhuset Stabekk Kino leier ut til konserter, teaterproduksjoner, filmvisninger/

arrangementer, debatter, seminarer, konferanser og private arrangementer i våre 
to saler. 

Ta gjerne kontakt for befaring eller booking av våre lokaler. 

KONTAKT: POST@STABEKKINO.NO / 67 53 86 11 / STABEKKINO.NO
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STYRET

INGER EIDE 
Skogveien // 14 år i styret.  

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

skjer i handelsstanden. Inger er 
styrets møteleder.

ØYVIND KRISTENSEN 
Åsliveien // 12 år i styret.  

Øyvind har ansvar for kontakten 
med Renova i forbindelse med 

hageavfallinnsamling og er VSVs 
representant i Bærum Velforbund.

BJØRN AUTHÉN 
Løkkeveien // 9 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».

KENNETH GRIMLEY  
Gamle Ringeriksvei // 9 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».

GUDBRAND FOSSBRÅTEN  
Bakkeveien // 10 år i styret.  

Gudbrand følger med på hva som 
skjer med lokalsykehuset vårt, 
Bærum sykehus, og har bidratt 

med referatskriving.

METTE SKYBERG  
Ringsveien // 6 år i styret.  
Mette har ansvar for å få 

Årsberetningen i havn og har 
bidratt med referatskriving. 

INGE LØDNER  
Skogveien // 2 år i styret.  

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

har bidratt med referatskriving.

JAN CHRISTIAN MOLLESTAD  
Løkkeveien // 9 år i styret.  

JC følger spesielt med på utbyggingen 
på Stabekk og har ansvar for tilbud til 

barn, unge og eldre på Stabekk. Han er 
styrets møteinnkaller. JC er med i 

gruppen «Et bedre Stabekk».

SIGURD ØSTBYE 
Storengveien // 2 år i styret.  

Sigurd følger med på utbyggingen 
på Stabekk og har spesielt fokus 

på utearealene. 

INNSAMLING AV HAGEAVFALL 27 APRIL – 9. MAI 2020
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 27. 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.



VSV BESTÅR AV 512  BETALENDE 
HUSSTANDER OG 18 BOLIGSAMEIER.
Styret har i løpet av 2019 hatt 6 ordinære  
styremøter, og har i tillegg hatt mange 
arbeidsmøter vedrørende reguleringsplanene 
for Stabekk sentrum, samt møter i under-
grupper som har ansvar for våre  
enkelte ansvarsområder.
 
VSV er medlem av Vellenes sentralforbund 
og Bærum Velforbund, og har dessuten nært 
samarbeid med Bærum Elveforum og Natur-
vernforbundet. VSV var også representert i 
styret for Kulturhuset Stabekk Kino fram til 
april 2019, og er fortsatt meget aktive når det 
utformingen av kinoen og aktivitetene der.

OPPFØLGING AV POLITISKE PROSESSER
Styret har vært til stede på de møtene i 
Kommunestyret og Planutvalget der Stabekk 
er blitt behandlet. I disse sakene er det et 
skrikende behov for saklig informasjon – 
ikke minst er det viktig å orientere politikerne 
og administrasjonen om hva som i realiteten 
er vedtatt i tidligere politiske prosesser som 
gjelder vårt område – se nedenfor vedr 
Reguleringsplanen for Stabekk og Gamle 
Drammensvei 48.

Politikerne og folk i administrasjonen 
kommer og går. Derfor er det i praksis opp 
til lokalbefolkningen å passe på at de lange 
linjene i utviklingen er positive. Politikernes 
retorikk er ofte farget av kortvarig entusiasme 
for særskilte motebegreper. For øyeblikket 
er det farligste ordet for Stabekk ”Knute-
punktfortetting”. Stabekk er forresten ikke et 
knutepunkt, det er en stasjon for 5-6 000 
potensielle reisende. Lysaker er et knute-
punkt, der man med letthet skifter mellom 
tog og en rekke bussruter. I den gjeldende 
Kommuneplanen legger Rådmannen opp til 
en befolkningsvekst som er 4 ganger så stor 
som den naturlige økningen av innbyggernes 
fødsel og død tilsier. Kommunen ønsker en 
eksplosiv tilflytting for å finansiere slike 

prosjekter som Fornebubanen og ny E18. Til 
hvilken pris? Vi ser at Bærums ansikt er blitt 
betraktelig forandret de siste årene. Vi 
venter på høyhus som totalt vil forandre 
Sandvika, mens eneboligene mellom 
Bekkestua Sentrum og Stabekk Skole venter 
på gravemaskinene. Er dette en utvikling 
som er ønskelig? Er det en utvikling som 
strengt tatt er nødvendig? Det er vi som bor 
her som for all fremtid skal leve med 
resultatene.

Et viktig redskap i arbeidet med de politiske 
prosessene, er at vi gjør profesjonelle video-
opptak av alle disse møtene, ettersom det 
ikke føres skriftlige referater av de forskjellige 
innleggene i Planutvalget eller Kommune-
styret. Dermed sitter vi på et meget viktig 
materiale som dokumenterer hva som 
egentlig er sagt, og hva som er den politiske 
begrunnelsen for vedtakene soom fattes. 

Dette er ikke minst viktig fordi vi stadig opp-
lever at administrasjonen etter vår mening 
både holder tilbake informasjon og i visse 
tilfelle feilinformerer om politiske vedtak. 
Vi ser dette i behandlingen av Gamle 

Drammensvei 48 – se eget avsnitt. Når det 
gjelder Reguleringssaken for Stabekk 
Sentrum, unnlot administrasjonen blant annet 
å informere politikerne om at kommunens 
egen stedsanalyse gikk inn for å bevare og 
tilbakestille Stabekk Kro og Stabekk Land-
handleri (Bokhandelen) til sin opprinnelige 
prakt. 

Denne triksingen med fakta opplevde vi 
senest den 24. april 2019, under befaringen 
Bærum kommune arrangerte vedrørende 
Stasjonstunet. Fylkesmannen, Fylkes-
administrasjonen, Kommunaldeparte-
mentet, Miljøverndepartementet og 
Riksantikvaren var gjester – og admin-
istrasjonen opererte hele veien med et 
kart over Stabekk som var blitt nedstemt 
av Kommunestyret året i forveien.

Akkurat dette konkrete trikset ble det reist 
spørsmål om i det halvårlige møtet mellom 
Bærums Velforbund og Formannskapet 
samme ettermiddag. Feilen ble erkjent av 
varaordføreren, men har ennå ikke fått konse-
kvenser når det gjelder administrasjonens 
videre fremstilling av reguleringsvedtaket. 

Styret i VSV er organisert med flat struktur uten formann,  
og har i denne perioden bestått av Bjørn Authén, Inger Eide, Gudbrand 

Fossbråten, Kemneth Grimley, Øyvind Kristensen, Inge Lødner, Jan Christian 
Mollestad, Mette Skyberg og Sigurd Østbye. Dessuten har vi en fantastisk 

støtte i vår eminente sekretær, Anne Øen.

STYRETS BERETNING FOR 
Vestre Stabekk Vel 2019

Folksomt da Fylkesmann Valgerd, Kommunal- og 
Miljødepartementet. Akershus Fylke og Riksantikvaren 
kom på befaring til Stasjonstunet i april 2019
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Etter det vi erfarer, opererer administrasjonen 
fortsatt med feil kart. 

Det kan virke som administrasjonen handler 
etter en egen agenda. Det Bærum og Stabekk 
trenger, er politikere som er skarpe nok til å 
holde øye med hva som skjer. Vi mener 
fortsatt at administrasjonen skal rette seg 
etter politiske vedtak – ikke lage sine egne. 

ÅRSMØTET ble avholdt 2. april 2019 med over 120 
fremmøtte, referatet finner man her i årsmeldingen.

Som vanlig god stemning på Årsmøtet!

VÅRRYDDING
Vellets tradisjonelle innsamling av hageavfall 
nådde nye høyder i år, der vellets medlemmer 
virkelig tok i bruk de vedlagte plastpermene 
og festet kvittering for betalt kontingent på 
buntene med pent avklippede kvister og 
sekkene med blader. Gjennom nær kontakt 
med renovasjonsfirmaet, unngikk vi 
spenningsmomentet fra 2018, da siste del 
av innsamlingen skjedde natten til 17. Mai. 
At innsamlingen i år foregikk i god tid før 
nasjonaldagen, var det Øyvind Kristensen 
som sørget for. 
          
KINOEN
Kinoen er på mange måter Stabekks hjerte. I 
100 år har den ligget midt i sentrum og gitt 
sterke og gode opplevelser til hver enkelt av 
oss. Tenker man litt nøyere, kan vi snakke 
om millioner av enkeltopplevelser i møte 

med film, musikk og teater. I tillegg har det 
vært holdt en uendelig rekke av viktige 
møter og andre arrangementer i lokalene. I 
tillegg blir salene også brukt til fester og 
høytidelige anledninger. Med andre ord er 
Kinoen kanskje den viktigste bygningen på 
Stabekk. Derfor betyr både innholdet og ved-
likeholdet svært mye for Vestre Stabekk Vel.

Etter 100 år er det nødvendig for Bærum 
kommune å rehabilitere bygningen. I denne 
sammenheng har VSV bistått med en 

ekspertgruppe som har utarbeidet et forslag 
for scene bak lerretet, og artistgarderobe 
under denne scenen. Dette gjør vi for å 
utvide fleksibiliteten når det gjelder hva 
som kan foregå i salen  - og også for å øke 
antallet tilskuere, slik at vi kan ha råd til 
dyre artister.

I denne er også VSV aktive når det gjelder 
organiseringen av selve innholdet i Kultur-
huset. Vi ønsker et hus med flest mulig åpne 
arrangementer, helst med åpne dører hver 
eneste dag.

UNGDOMSKLUBB
Etter initiativ fra Foreldreutvalget på 
Ringstabekk Ungdomsskole, er det i løpet av 
høsten igangsatt et arbeid for å opprette en 
ungdomsklubb i vårt område. Vestre Stabekk 
Vel har foreslått at Stabekk Kino kan huse et 
slikt verdifullt tiltak. 
 

SKALLUMDAMMEN
VSV støtter fortsatt det viktige arbeidet med 
å rense Skallum-dammen - i glede over 
denne oasen mellom åkre og trær vi kan 
fryde oss over, rett utenfor Oslo sentrum. 

GML. DRAMMENSVEI 48
Som alle kan se, ble politikernes vedtak om å 
bevare siktlinjen fra Kinobakken gjort til 
skamme. Samme dag som politikerne i 
Kommunestyret tok sommerferie i 2018, ga 
administrasjonen utbygger tillatelse til å 
utvide i strid med politiske vedtak. Etter 
sommerferien forsøkte politikerne forgjeves 
å trekke tillatelsen. - se nytt kapittel i 
føljetongen "48" her i bladet.

HANDELENS DAG
VSV deltok vår og høst på Stabekk-dagene, 
arrangert av Sentrums-foreningen. Dette er 
et godt tiltak, og som med enda bedre 
organisering når det gjelder markedsføring, 
samkjøring av aktivitetene og artistinnslag, 
har store potensialer.

HJEMME- & FACEBOOKSIDE 
Velmedlem Lars Jarle Mæhlum, som er en 
aktet kommunikasjonsrådgiver i Apeland, 
har vært til stor hjelp når det gjelder 
hjemmesiden. Her legger vi ut materiale 
som har interesse for våre medlemmer. På 
facebooksiden prøver vi å holde hverandre 
løpende orientert når det gjelder 

Da 48 stod ribbet, kunne alle se hvor flott utsikten egentlig er.

…og mange hyggelige Stabekkboere!

Kinoen ble opprinnelig bygget med 360 sitteplasser. Det ble solgt 
150 000 kinobilletter i 1940
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dagsaktuelle begivenheter. Her kan alle 
medlemmer publisere.  

STYREWEB
Som de fleste medlemmer etterhvert vil 
merke, begynner vi nå å få en kommunikasjon-
splattform 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. 

INVESTERING I NYTT 3D-VERKTØY
VSVs anskaffelse av programvare for 
3D-modellering av utbyggernes forslag og 
VSVs alternative planer for fremtidens 
Stabekk, har vært et uhyre viktig redskap 
for at alle involverte i prosessen kan få en 
virkelighetsnær visualisering av konse-
kvensene av de valgene man må gjøre. 
 
Dette enorme presisjonsarbeidet hadde ikke 
vært økonomisk gjennomførbart uten råd-
givende ingeniør Bjørn Authén i styret, etter-
som 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. Kommunen vurderer å gå til anskaffelse 
av noe liknende. Men foreløpig ligger altså 
VSV et hestehode foran. 

Også i denne årsmeldingen har det vært 
viktig å visualisere de foreløpige tegningene 
av de forskjellige utbygningsprosjektene i 
Stabekk sentrum. Her bruker vi utbyggernes 
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 en mulighet til å se 
hvilke konsekvenser planene vil få og vurdere 
om dette er heldig eller om man bør jobbe 
videre med dem. Dermed unngår vi at 
Planutvalgets nye leder kommer til Stabekk 
om noen år og sier: Hadde ikke trodd det 
skulle bli så høyt! - som den tidligere gjorde 
når han så resultatet av prosjekter på 
Bekkestua og Eiksmarka som var godkjent 
av Planutvalget under hans egen ledelse. 

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. Her kan utbyggere og inn-
byggere sammen med kommunen og vei-
myndighetene samarbeide over et felles 

bord for å forme fremtidens Stabekk 
smartest mulig - og så vakkert at folk 
hopper av toget av henrykkelse. 

Når man kjører fra Lindesnes til Nordkapp, 
kan man tydelig se at Norge ofte lider av en 
alvorlig mangel i utviklingsprosessen: Det 
trinnet der man samarbeider for å lage en 
harmonisk helhet av nytt og gammelt. 

Vestre Stabekk Vel ønsker velkommen til 
samarbeid med alle utbyggere som ser det 
verdifulle i å ha befolkningen med seg. Da 
går prosessene smidigere, planleggingstiden 
forkortes, husene bygges i harmoni med 
omgivelsene, handelen i første etasje kan 
blomstre, folk flytter inn i etasjene over, 
utbyggerne får sin fortjente inntekt - og 
Stabekk blir vakrere og mer spennende. 
Alle blir fornøyde. 

Reguleringssjef Seberg stoppet dessverre for 
fire 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 avlegs 
fremgangsmåte 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. 

Derfor har vi innledet et 
samarbeid med alle utbygger-
ne hvor vi prøver å tenke 
sammen for å skape en god 
felles plan for hjemstedet vårt 
– der flere folk kan finne bolig, 
der flere butikker og næringer 
kan skape nye arbeidsplasser 
og tjenester. Samtidig klarer 
vi å skape nye hus som har-
monerer med de historiske 
bygningene i sentrum – se 
egen artikkel: Stasjonsbyen 
Stabekk – verdt en omvei. 

Vår eminente sekretær Anne!

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 kunn-
skap om Stabekks historie og den dags-
aktuelle utviklingen år for år. Derfor blir den 
også delt ut til alle medlemmer av Kommune-
styret, Planutvalget, Kontroll-utvalget og 
viktige personer i administrasjonen og 
regjeringen. Artiklene er resultat av mye 
svette og tårer - ikke minst gjør redaktør 
Mette Skyberg en strålende innsats!

F.v VSVs styre Mette Skyberg, Kenneth Grimley, Jan Christian Mollestad, Sigurd , Øyvind Kristensen, Inger Eide. 
Stående: fra venstre Bjørn Authén og Inge Lødner

Alle tomteierne i Stabekk sentrum kom på hyggelig møte med styret i VSV - dessuten 
deltok Ida Ohme Pedersen (Frp) og Eirik Bøe (V) fra Planutvalget 
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HVEM BRYR SEG OM STABEKK?
7 TRIVSELSFAKTORER Å UTVIKLE VIDERE 

I en kommune preget av konflikten om E-18 og Fornebu-banen, og i et nytt fylke som har mer enn  
nok med å bli kjent med seg selv, er det lett for politikerne å la det skure med et lite tettsted langs  

toglinja. Derfor er det VI SOM BOR HER som må passe på Stabekk. 

Vi i VSV har analysert oss frem til 7 viktige trivselsfaktorer.  
Sammen finner vi sikkert flere, men vi starter her:

 
7 TRIVSELSFAKTORER

Styrke Stabekk-ånden og Stabekk-identiteten

Vi må ha interessante og særegne forretninger og servicetilbud 

Lett tilgjengelighet med kollektivtransport

Rikelig med parkeringsplasser nær butikkene

Varierte og hyggelige spisesteder med fornuftige priser

Fritids- og kulturtilbud til alle aldersgrupper

Stabekk-modellen: Bygningsmiljøet må være spennende 

1

3

4

5

6

7

Felles for alle involverte i utbyggingen av 
Stabekk, er at vi ønsker et enda hyggeligere 
hjemsted. Vi ønsker et vakkert miljø som 
både barn, ungdommer, unge voksne og 
pensjonister virkelig kan trives i - med til-
passede tilbud til de forskjellige generasjon-
ene. Ikke minst er det viktig at Stabekk har 
noe helt spesielt å tilby, slik at folk som bor 
andre steder får lyst til å ta turen til oss. 

Da kan vi få mer fart i handelslivet og på 
spisestedene. Vil vi gjøre noe konkret, blir 
dermed spørsmålet: Hvilke faktorer kan 
bidra til at vi innbyggere og folk utenfra vil 
velge akkurat Stabekk for å handle eller 
spise eller la seg underholde? 

2

7ALLE GODE TING ER  
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Dette er 7 faktorer eller skal vi si gode 
grunner til å oppholde seg på Stabekk og 
bruke de forskjellige tilbudene her. Nå vil vi i 
Vestre Stabekk Vel invitere til samarbeide for 
å skape disse og flere gode grunner til at 
folk skal velge Stabekk. La oss gå litt dypere 
til verks:  

HVORDAN KAN VI STYRKE DEN  
SPESIELLE STABEKK-ÅNDEN OG 
STABEKK-IDENTITETEN 

Vi må legge til rette for synlige og usynlige 
faktorer som kan styrke vårt unike og 
hyggelige Stabekk på alle måter – ved å 
overbringe historien til nye generasjoner 
og bringe den spesielle Stabekk-ånden 
videre i det nye miljøet

STABEKKÅNDEN
Husker du Martinsen? Han stod på gaten 
utenfor jernvarebutikken sin og hadde et 
humør som smittet over på alle som gikk 
forbi. Det var faren hans som kom i skade 
for å feilblande et stort parti maling, men 
dermed fant han på varemerket 
”Stabækblaa” – som igjen har gitt fargen 
til Stabæk Fotball og navnet ”De Blaa”.

Allerede på 30-tallet i humorboken ”En herre 
på byen” ble Stabekk  nevnt som stedet hvor 
den nye slangen i Oslo ble oppfunnet. Det var 
her revykongen Jens Book-Jensen debuterte.
               
Hvordan kan vi holde fast på den gode 
latteren og få alle som kommer hit til  å føle 
seg hjemme? Vi snakker om den spesielle 
Stabekkånden.

FORHOLDET TIL STABÆK FOTBALL & 
IDRETTSFORENING
Hele Norge kjenner Stabæk Fotball. Hvor 
flinke er vi til å henge oss på den gratis 
reklamen som egentlig ligger her? Her er 
det et stort potensiale. 

Og hvordan kan vi utvikle allerede inn-
arbeidede arrangementer? Smågardistene 
står for Blomstertoget som er et av Bærums 
store årlige begivenheter. Korpsets 

legendariske loppemarkeder vår og høst er 
også milepæler i kommunens årskalender. 
Men kan vi gjøre mer ut av disse tingene 
også? Burde Blomstertoget starte på 
Bekkestua og ende på Stabekk stasjon 
med konsert & servering?

SYNLIG & LEVENDE  HISTORIE 
Gjennom bevaring og bruk av eldre bygninger 
til moderne aktiviteter og ved å lage 
opplysende plaketter, gir vi nærmiljøet flere 
dimensjoner. Man får  en dypere opplevelse 
av stedet vi bor på når vi kjenner til hvordan 
menneskene bodde her for hundre år siden..

Gjennom boken om Stabekk og filmene 
”Stabæk Idrætslag 100 år” og  ”Stabekk – 
et lite stykke Norgeshistorie del 1 & 2”, 
bringes noe av Stabekks historie videre.
Årsmeldingene fra Vestre Stabekk Vel 
bringer aktuell informasjon og historie 
rett i postkassen til alle som bor her.

INTERESSANTE, UNIKE  
FORRETNINGER OG SERVICETILBUD 
Hvorfor drar folk på dagsturer til 
Moss, Drammen eller Hønefoss? 

Dette er byer med variert tilbud og spennende 
miljø. Og dét har vi sannelig også – uten at 
mange nok vet om det: Ralph’s Barbecue, 
Blomsteroasen, Bjerke Frisør, Gullsmed 
Nicolai, Bolina Interiør, Kolstad Elektriske, 
Baker Hansen, Stabekk Optiske, Apoteket, 
Skomaker Trond, Klesdesignerne Elle & Il, 
Teppeforum, Empet Dyreklinikk, Stabekk 
Nevrokiropraktiske, Nedre KIWI, Nitschke 
revisjon, Wang og Werner begravelsesbyrå, 
Nor-Floor Fliser, Brun og Blid Solstudio, Esso 
med det gode verkstedet, Helseorkesteret, 
Eie og Privatmegleren, Lenngren Naturstein, 
Antikk-butikk, EVO, Bursdagsarrangøren 
Kreativitas, Lille Cocodille, Draperiet interiør, 
Sushi, Pizzabakeren, Jeppe, Casually Vintage 
Bazar, Kakkelovnsmakeriet, Din Frisør i 

Kinoen, Rørhandel, Møbeltapetserer Inger 
Eide, Rammemaker Magnar Øvrebø, KIWI, 
flere legekontorer, rådgivende ingeniører, 
tømmermestre, akupunktører, jordmødre, 
Bekken & Barn, modellbygger Storm Iversen, 
filmregissørene Ingeranna Krohn-Nydahl & 
Evald Otterstad,  arkitekter som Inge Lødner, 
Ervin Strandskogen og Christian Apparicio 
Sundby - ja selv en slottsforvalter har vi her! 
En enorm diversitet! 

Dette tilsier at Stabekkdagene bør planlegges 
og markedføres enda bedre. Se på markeds-
dagene i Bogstadveien og Bygdøy Allé! Du 
må kunne gjøre en god handel & folk i alle 
aldre må bli underholdt så det går gjetord 
om det! 

1

2
Burde vi ikke lage  

en felles lojalitets-app for  
Stabekk som gir fordeler for 

 brukerne? Det skal lønne seg  
å handle og spise lokalt!

Stortingspresident Jo Benkow avduket minneplaketten på Barndomshjemmet i 2010
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LETT TILGJENGELIGHET MED  
KOLLEKTIV-TRANSPORT 
Allerede stopper opptil 10 tog i 

timen på Stabekk stasjon. Bussene 130 og 
150 stopper ved Stabekk Kino, og 150 stopper 
også ved Stabekk stasjon. Men foreløpig er 
ikke Stabekk et knutepunkt der folk skifter 
transportmiddel, slik som på Lysaker – 
Stabekk er bare en stasjon. Målet må være å 
få massevis av passasjerer til å hoppe av og 
virkelig bruke butikkene på Stabekk! Det kan 
bare skje ved at det blir bedre overgangs-
muligheter mellom buss og tog, og at 
pendlerparkeringstilbudet blir utvidet. På 
denne måten kan vi oppnå at folk benytter 
butikkene mellom toget og bussen. Joker 
på Lysaker tjener enormt på nettopp denne 
beliggenheten mellom tog og buss.

RIKELIG MED PARKERINGSPLASSER 
NÆR BUTIKKENE
Hvordan kan vi få nok parkerings-

plasser, som er strategisk plassert slik at 
butikkene blir lett tilgjengelige? Foreløpig har 
politikerne vedtatt å lage busslommer langs 
veien. Disse skal etter nye forskrifter være 
på 75 meter – og utelukker dermed kant-
parkering. Vellet og handelsstanden ønsker 
heller at bussene kan gli inntil fortauet, slik 
at vi åpner for korttidsparkering utenfor 
butikkene og folk kan smette inn for å kjøpe 
et knasende ferskt brød hos Baker Hansen 
eller en lekker krystall-lysekrone hos Kolstad 
Elektriske.

VARIERTE, HYGGELIGE OG PASSELIG 
RIMELIGE SPISESTEDER 
Vi har hele 6 av dem: Ralph’s 
Barbeque, Baker Hansen, Pizzabakeren, 

Sabi Sushi, Jeppe og Stabekk Kebab – 
ikke mist her bør brukerne av STABEKK 
LOJALITETS-APPEN få hyggelige tilbud, 
så de kommer igjen og igjen.

FRITIDS- OG KULTURTILBUD TIL 
ALLE ALDERSGRUPPER 
Vi har flotte forretninger, vi har et 

godt besøkt og hyggelig eldresenter – men 
hvor er lekestativene og ungdomsklubbene? 
Det er allerede satt i gang et arbeid for å 
starte ungdomsklubb i vårt område, etter 
initiativ fra foreldreutvalget ved Ringstabekk 
Ungdomsskole.

BYGNINGSMILJØET MÅ VÆRE 
ATTRAKTIVT 
Bygningene og landskapet - hva kan 
vi gjøre for å videreutvikle den helt 

særegne Stabekk-sjelen? Rett før jul inviterte 
vi alle grunneiere og utbyggere til et uformelt 
møte på Stabekk kino. Der startet vi en 
diskusjon om hvordan vi kan samordne 
prosessen videre og hvordan kan vi bruke 
ny arkitektur og fantasifulle planløsninger 
til å fremheve og fremelske det helt spesielle 
ved vårt hjemsted. Målet er å skape en 
helhetlig, festlig satsing. 

Vi har tro på at vi kan få en raskere og mer 
harmonisk utbyggingsprosess, hvis vellet og 
utbyggerne kan stå sammen om forslagene 
som oversendes kommunen – det gjelder 
både den helhetlige planen og de enkelte 
prosjekter innenfor denne. Som et grunnlag 
for diskusjon, har Inge Lødner og resten av 
VSVs styre laget den såkalte Stabekkplanen. 

STABEKKMODELLEN 
I vårt forslag - Stabekkmodellen  
- som kan gjennomføres innenfor 
de reguleringsvedtak 
Kommunestyret har gjort, kan vi 
få gjennomført et godt samspill 
mellom knutepunkt og handel, 
trafikk og parkområder, handel  
og boliger, ungdomsleiligheter, 
boliger for barnefamilier og eldre. 

Dette skjer i en dynamisk 
harmoni mellom kulturhistorisk 
verdifulle bygninger og nye 
boliger. Med sin enkle skjønnhet 
gir modellen faglig begrunnede 
retningslinjer for uteområder, 
volumer, høyder, arkitektonisk 
utforming og materialbruk.

Billett for diligencen mellom Christiania og Drammen – reisen tok 6 timer!

3

4

5

6

7

Helhetlig satsing  
= Stabekkmodellen  

- en veiviser til videre utvikling
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Med denne illustrasjonen - ført i pennen av arkitekt og styremedlem i VSV, Inge Lødner - prøver vi å 
tenke oss hvorledes Stabekk kan utvikles - ved å forsterke allerede eksisterende strukturer. Gamle 
Drammensvei blir handlegate, og eksisterende og nye gårdsrom åpnes for allmennheten. Østre Stabekk 
Gård kan bli et kulturelt og historisk bærende element i det nye Stabekk, sammen med Stasjonstorget. 
Et betydelig antall nye boliger vil gi mulighet til fortsatt 
eksistens og vekst i butikkmiljøet på stedet.

Stabekkmodellen legger inn et stort antall nye leiligheter i svin-
gen bak Stasjonstunet. Slik blir Stabekk en attraksjon fordi man 
bevarer og tilbakefører Kroa (1890) & Stabæk Landhandleri 
(1909) - slik kommunens egen Stedsanalyse også anbefaler – og 
fordi man får et sammenhengende parkområde gjennom hele 
nedre sentrum langs jernbanelinjen.

Legg også merke til de nye studentboligene vi ønsker å legge på 
den ubebodde siden av jernbanelinjen. Vi mener det bør være en 
opplagt plikt å bygge boliger så nær stasjonen som mulig – også på 
denne siden av toglinjen. Vi ser for oss 60 leiligheter for studenter 
- som kan betale leie i form av arbeid på de to sykehjemmene på 
Stabekk som ligger innenfor 3 minutters gange.

Stabekk vil med dette få et italiensk preget parkområde som 
starter med Stasjonstunet – deretter svinger stien inn til plenene 
og kaféområdet rundt Østre Stabekk Gård (det gule huset med rødt 
tak fra revolusjonsåret 1789)  – en gang eid av Norges første 
statsminister Peder Anker.

ET STABEKK I FORANDRING
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Fra denne levende museumsidyllen blir parkområdet ført videre til høyre 
mot vannspeilet på Kolstadtomta i midten av utsnittet over.

Vi understreker at dette bare er ønskedrømmer fra vellet. Poenget er at det er VI som bor her 
som må fremme disse helhetlige forslagene. Vi tror virkelig at det er mulig å bake dette inn i den 
endelige planen. 

På bildet nedenfor ser man et utsnitt av en 3-D modell av utbyggernes planer: Når man vet at 
MAD arkitekter fantaserer om å plassere denne grå klossen i Stabekk sentrum, er det på tide at 
politikerne handler – og det må skje raskt! 

Veien videre
Vellet vil samarbeide med alle instanser 
på alle disse områdene. Og det er én 
faktor vi må ha i bakhodet: Med stor 
sannsynlighet vil en ny E-18 lede til 
ombygging av Lysaker stasjon, noe 
som igjen vil føre til at flere passasjerer 
kommer til å gå av og på her på 
Stabekk Stasjon i en lang periode –så 
nå må vi gripe sjansen! Det vil si: Vi 
må forberede oss!

Med et spennende butikkutvalg, god 
parkering, hyggelige og rimelige spise-
steder og et variert kulturtilbud for de 
forskjellige aldersgrupper, kommer vi 
langt i arbeidet med å skape et ENDA 
bedre Stabekk!
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FORTSETTELSEN 

OM 48
Som alle kan se når de kjører ned forbi 
Stabekk Kino, ble Kommunestyret overkjørt 
av Bærums egen administrasjon når det 
gjelder Gamle Drammensvei 48. Vi har invitert 
kommunens mest erfarne planpolitiker, Ole 
Andreas Lillo-Olsen, som nå er blitt Venstres 
parlamentariske leder for hele Viken-
regionen til å kommentere denne politiske 
skandalen. Lederen av Planutvalget har gått 
av. Rådmannen går snart av med pensjon og 
fortsetter å bo i Oslo. Det er vi på Stabekk 
som må ta konsekvensene – det er vi som 
for alltid har mistet halve utsikten.

LILLO-OLSEN SKRIVER TIL OSS:
Jeg er blitt spurt om å beskrive hvordan jeg 
fra mitt ståsted som planpolitiker i Bærum 
gjennom 16 år ser på arbeidet med 
planstrategier, planprogram og konkrete 
planer for Stabekk og oppfølgingen av de 
politiske vedtak. Det siste gjelder særlig 
oppfølgingen av de folkevalgtes vilje for 
utforming av nytt bygg i Gamle 
Drammensvei 48. Her står jeg ved det jeg 
uttalte i Budstikka i oktober 2018. Den 
tillatelsen kommunen ga i saken er i strid 
med kommunestyrets vedtak om å bevare 
de eksisterende siktlinjene og således 
ugyldig. Det var det store stridstemaet i 
hele saken. Vi som ønsket å bevare 
siktlinjene vant, men det ble tatt en 
omkamp på bakrommet der administrasjonen 
og planutvalget overprøvde kommunestyre-
vedtaket. Og det er ikke greit. Hvilken rolle 
Christoffer Andenæs og hans trusler om 
erstatningskrav spilte i denne sammenheng 
har jeg ingen forutsetning for å mene eller 
tro noe om. Fylkesmannen skrev at begrepet 
«bevare eksisterende siktlinje» kunne 
tolkes. Det vil jeg på det sterkeste bestride. 
Enten bevarer man eksisterende siktlinje 
eller så gjør man det ikke. 

Ole Andreas Lilloe-Olsen, gruppeleder for 
Venstre i Viken, Bærums Verk 25.januar 2020.

Slik så 48 ut fra 1970 til 2018

Bygget var fra 1970-2019 tilpasset terrenget, slik at vi 
hadde denne utsikten når vi gikk nedover Kinobakken.

OMKAMP PÅ BAKROMMET
Artikkel i budstikka 13. oktober 2018

Planutvalgets helomvending i utbyggingssaken gjør at planutvalget tar en 

omkamp om et  nesten enstemmig vedtak i kommunestyret. Det er ikke 

greit. Planutvalget står ikke over kommunestyret og er forpliktet til å følge 

opp kommunestyrets vedtak, intensjon og vilje. Derfor stemte Venstre også 

i mot helomvendingen i planutvalget.

Marianne Rieber-Mohn er sitert i Budstikka med at rammetillatelsen er 

gyldig. Men det er jo nettopp det den ikke er. Den er gitt på bakgrunn av 

et ugyldig reguleringskart og ugyldige reguleringsbestemmelser. 

Reguleringskart og bestemmelser som ikke er endret slik 
Kommunestyret vedtok. 
 
Da Kommunestyret i Bærum fattet vedtak i saken i april 2016 var 

utformingen av bygget og sikring av dagens siktlinje fra Gamle 

Ringeriksvei over det historiske krysset mellom de to kongeveiene og 

ut fjorden det mest sentrale. Vedtaket gjengir plandokumentene, men 

presiserer «med følgende endringer».  Herunder: «Sidebygningen 

utformes slik at dagens siktlinje beholdes». 

Jeg var med den gangen og det var ingen tvil om hva kommunestyret 

mente. Dagens siktlinje var entydig. Det gir ikke rom for fortolkning. 

Sidebygningen det vises til var sidebygningen slik den var utformet den 

gang – ikke slik den var tegnet inn på planen. Det var jo nettopp planen 

som skulle endres.
 
Det ble ikke gjort. Plan og bestemmelser er ikke justert i tråd med 

kommunestyrets vedtak. Rammetillatelsen bygger på ugyldige dokumenter. 

Dokumenter som er i strid med kommunestyrets vedtak. Rammetillatelsen 

er derfor ugyldig og må trekkes.

Ole Andreas Lilloe-Olsen, gruppeleder Venstre i Bærum
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Her ser du hvor mye av utsikten som ble spist opp

UOPPRETTELIG
Som alle kan se, 

ble politikernes vedtak 
om å bevare siktlinjen 
fra Kinobakken gjort 

til skamme.

«Plan og bestemmelser er ikke justert i tråd med 
kommunestyrets vedtak. Rammetillatelsen bygger på ugyldige 

dokumenter. Dokumenter som er i strid med kommunestyrets vedtak.» 
- Ole Andreas Lilloe Olsen, gruppeleder for Venstre i Viken

31. oktober 2019

2. april 2019
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Atelier Benkows negativarkiv 

Tekst: Anja Hysvær Langgåt, Norsk Folkemuseum og Britt Ormaasen, Jødisk Museum i Oslo

FLYTTET TIL NORSK FOLKEMUSEUM

TRYGT HJEM FOR 
BENKOWS ARKIV
Nå er det over 10 år siden Egil Liseth 
avsluttet sine mange år som fotograf i 
de lokalene i Kinobygget der Jeppe ligger 
nå. Egil gikk som ung mann i lære hos 
fotograf Ivan Benkow på Stabekk, 
sammen med Ivans sønn Jo. Da Ivan 
døde, arvet Jo butikken, og fortsatte 
med Egil som assistent. Ettersom Jo 
drev med politikk, tok Egil mer og mer 
over den daglige driften, og da Jo ble 
fast representant på Stortinget og 
etter hvert Stortingspresident, nummer 
2 etter Kongen, ga han hele butikken 
til sin venn Egil.       

Butikken var i virkeligheten et impo-
nerende kompleks med studio der 
gjestene hos Jeppe spiser middag i 
dag. I kjelleren, der du nå finner en 
lekker bar, var det den gang en 
labyrint av rom –  blant annet et 
trivelig kjøkken der Egil serverte 
vafler hver fredag, helt til han ble 
for gammel til å drive videre.  
                                                                                                    
Da Egil gikk ut av butikken for  aller 
siste gang, hadde hans venner fått i 
gave alt de ønsket seg av fotoutstyr. 
Kontainerbilen fra Isi skulle komme 
neste dag for å ta med seg det som 
var igjen i lokalene, da Bjørn Authén 
på en siste inspeksjonsrunde oppdaget 
et lager der haugevis av banankasser 
var stablet fra gulv til tak.                                                                                                                  

Ved nærmere ettersyn viste kassene 
seg å inneholde tusenvis av små 
konvolutter med gamle negativer. Det 
Bjørn hadde funnet, var intet annet 
enn Benkows gamle arkiv av negativer 
fra de eldste tider. 

Med kontainerbilen brummende mot 
kinoen, fikk den snarrådige Authén 
kalt sammen flere kraftige karer fra 
Vestre Stabekk Vel – og dermed ble 
disse viktige minnene reddet. 

Den velvillige ledelsen på Flatlandtunet 
skaffet tilveie et lager for alle kassene. 
Men hva gjør man med mange tusen 
gamle negativer? Britt Ormåsen på 
Jødisk Museum i Oslo og Anja Hysvær 
Langgåt på Norsk Folkemuseum kom 
etter mange år med det elegante svaret.

De berømte banankassene stod lagret i 10 år…

norske samfunnet generelt og som portrettør 
for de jødiske familier og miljøer rundt om i 
landet. Da Jo Benkow (1924-2013) etter krigen 
gikk farens yrkesvei - var det som 3. genera-
sjons fotograf i Benkow-slekten. Ved farens 
død i 1955 overtok Jo Benkow fotoatelieret på 
Stabæk og drev det aktivt i 10 år. Da Jo 
Benkow ble heltidspolitiker i 1965 overtok 
fotografene Egil Liseth og Rolf Petterson 
atelieret og fikk nye lokaler i den gamle 
sparebanken i 1973. I 2008 pensjonerte Liseth 
seg og la ned atelieret.

Ivan Benkow var født i Grodno i Hviterussland 
i 1885 der faren Chaim Benkow drev 
et vellykket fotoatelier og var 
keiserlig hoff-fotograf. Etter de 
voldsomme pogromene i hjemlandet 
utvandret hele familien til Sverige i 
1905 på jakt etter en tryggere til-
værelse. I Sverige etablerte Chaim 
seg på nytt og åpnet fotoatelier. 
Hans to sønner, Ivan og Moisé, 
fikk her sin fotoutdannelse. Moisé 
Benkow (1892-1952), Ivans yngre 
bror, ble en merittert kunst- og 
portrettfotograf i Stockholm. 

Ivan startet sin fotovirksomhet i 
Malmø i 1906, men etter å ha giftet 
seg med Sara Dworsky fra 
Trondheim, valgte familien å flytte 

til Norge i 1914. I Kristiansund startet Ivan sin 
karriere i den periode som betegnes som 
gullalderen for norsk portrettfotografi og 
utmerket seg som en dyktig fotograf med et 

Takket være Vestre Stabekk Vel ble arkivet 
etter Atelier Benkow reddet da Egil Liseth la 
ned driften for vel ti år siden. I forbindelse 
med Jødisk Museum i Oslos arbeid med 
familien Benkows historie kom Britt 
Ormaasen i kontakt med Bjørn Authén og Jan 
Christian Mollestad Vestre Stabekk Vel. 
Høsten 2018 tok så Britt Ormaasen kontakt 
med Norsk Folkemuseum angående bevaring 
av arkivet. Takket være godt samarbeid på 
tvers av institusjonene kunne Norsk 
Folkemuseum i november i fjor hente de 70 
banankassene med negativer etter Atelier 
Benkow i kjelleren til Flatlandtunet og frakte 
dem trygt til bedre magasinforhold på museet. 

IVAN BENKOW (1885-1955) er dén jødiske 
fotografen som har satt størst spor etter seg 
gjennom sin fotovirksomhet, både i det 
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i et kjølig fotomagasin, med stabil temperatur 
og luftfuktighet. Neste skritt blir å søke 
midler til omemballering og registrering. Ved 
en første gjennomgang av materialet har vi 
oppdaget at negativkonvoluttene er svært 
sprø og ved håndtering er det fare for at 
konvoluttene går i oppløsning slik at vi 
mister den verdifulle informasjonen som 
står skrevet på dem. For å hindre tap av 
informasjon vil den eldste delen av arkivet 
være utilgjengelig frem til vi får skiftet 
negativkonvoluttene og overført informasjonen. 

Norsk Folkemuseum ønsker i tillegg å digital-
isere et utvalg negativer, men noen fulldigital-
isering er det ikke snakk om i denne omgang. 
Det er den avbildede som sitter med rettigheten 

til sitt eget bilde og 
Norsk Folkemuseum 
kan ikke offentlig-
gjøre et slikt materi-
ale uten samtykke 
fra den avbildede. 
På sikt vil arkivet 
være tilgjengelig for 
publikum på den 
måten at man kan 
finne personene 
man er ute etter i 
protokollene, for så 
å kunne bestille en 
digital kopi via 
museets foto-
arkivarer. Det finnes 

to forskjellige protokoller, alfabetisk og 
kronologisk. Det skal med andre ord være 
mulig å finne bryllupsfotografiet til bestemor 
hvis man har navn og årstall. 

Britt Ormåsen i anorakk og Anja Hysvær Langgåt & co klar til ny tur mot Folkemuseet.

Arkivet vil inngå i flere prosjekter på Norsk 
Folkemuseum og Jødisk Museum. Jødisk 
Museum i Oslo har som intensjon å åpne en 
utstilling i museet i 2020 med tittel  ”ATELIER 
BENKOW – Jødisk liv og historie gjennom 
linsen»  Det blir laget vandre-versjon av 
utstillingen og man håper å kunne vise 
denne i Bærum i 2021/22.

På Norsk Folkemuseum er vi for tiden 
involvert i det kulturrådsstøttede prosjektet 
Norsk Fotohistorie 1940-2010 og negativene 
etter Atelier Benkow vil blant annet inngå i 
forskning på bryllupsportrettets utvikling i 
etterkrigstiden. 

særegent blikk for detaljer. Ivan ble enke-
mann i 1917, men giftet seg på nytt og fikk 
sønnen Jo. Familien slo seg til sist ned på 
Stabekk i 1930, der Ivan etablerte det som 
etter hvert fikk navnet Atelier Benkow. Han 
ble med dette Bærum kommunes første 
fotograf og etter hvert en institusjon i lokal-
samfunnet. Her bodde han og drev sin 
virksomhet frem til sin død i 1955, med avbrudd 
av tre flyktningeår i Sverige under krigen.

Jo Benkow er først og fremst kjent som en 
av de mest populære og respekterte politikere 
i etterkrigstidens Norge. Han satt på 
Stortinget for Høyre i 28 år og var både leder 
for partiet og dets parlamentariske leder. I 
1985 ble Jo Benkow valgt til Stortingspresident. 
Det var først og fremst i politikken Jo Benkow 
fant seg selv og fikk levd ut drømmen om å 
bety noe for andre. Han ble særlig kjent for 
sitt engasjement for menneskerettigheter, 
toleranse og likeverd - verdier som var uløselig 
knyttet til hans liv som jøde, flyktning og som 
hardt rammet av Holocaust; hans mor, 
søster, tante og lille niese endte alle sine liv 
i Auschwitz. Jo Benkow selv, broren Harry og 
faren Ivan flyktet til Sverige i oktober 1942. 
Det var således bare mennene i den norske 
gren av Benkow-slekten som overlevde 
krigen.

Anslagsvis består arkivet av omtrent 500 000 
negativer fra perioden 1945 til 2008. For det 
meste portretter, men også noe reklame, 
industri og skolefoto. Protokollene er selve 
nøkkelen til arkivet og gjør det mulig å finne 
frem til enkeltbilder. Protokollene og negativ-
ene fra perioden før krigen mangler og ble 
antagelig kastet av tyskerne under krigen.

NESTE SKRITT FOR ARKIVET
Museets ansatte jobber nå med å bytte ut 
de gamle banankassene med nytt syrefritt 
materiale. Deretter skal alle eskene plasseres 

Jødisk Museum i 
Oslo har som intensjon å 

åpne en utstilling i museet i 2020 
med tittel  ”ATELIER BENKOW 

– Jødisk liv og historie 
gjennom linsen»

Sammen med negativene lå alle katalogene, der kundenes bestillinger gjennom alle år er skrevet sirlig inn.

Slik så det ut i Egils kjeller før Jeppe!
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Et av de store høydepunktene hvert år, har vært når vår erfarne stats-
mann (92 i 2020) har revidert året som har gått – hva som har skjedd, 
og hva som etter Willochs mening burde ha skjedd. Vi mener dette 
foredraget er noe av det viktigste som har skjedd på Stabekk i år, og 
verdifullt å lese for den som ikke fikk anledning til å være i kinosalen. 
Av plasshensyn har vi forkortet noe, fullstendig opptak (45 min) kan 
man se på Mollywood.no.

KÅRE WILLOCH: ERFARINGER FOR FREMTIDEN
Et Årsverk 7. desember 2019

Jeg må jo først få takke for din elskverdige 
introduksjon. 
 Du varslet at jeg skulle si min 
hjertens mening. Jeg håper det blir hjernens 
mening! Når det gjelder politikken, føler jeg 
trang til å understreke behovet for å bygge 
på erfaring. For det er erfaring som er all 
kunnskaps mor. Jeg fikk nettopp sjekket at 
det var Aristoteles som sa dette. Thukydides 
sa visst også noe klokt - men det kan jeg 
ikke huske i min alder. 

Når man er klar over erfaringens verdi, må 
man også inkludere historiens kolossale 
betydning. Derfor er historiefaget grunn-
leggende viktig for alle politikere - selv om 
det er ganske lite utbredt blant nettopp dem.
Verden er ikke i så stor forandring at eldre 

ET ÅRSVERK 2019

historie ikke lenger er relevant. For menneske-
hodene - mennesketanken - er ikke så 
grunnleggende forandret. 
 Men vi skal være klar over at 
historien er under kontinuerlig omdiktning. 
Meget av det som serveres som historie, er jo 
ikke dét. Dessuten har mange stater behov 
for å dikte en historie som styrker samholdet 
og selvfølelsen. 
 Derfor kommer jeg til å begynne 
langt tilbake – og fordele min synsing på de 
nasjonene som er mest aktive i dag. 

Det er en vanlig oppfatning at Norge var en 
foregangsnasjon i verden med en velferds-
utbygging som tok til med regjeringen 
Nygaardsvold i 1935, og som virkelig fikk fart 
under regjeringen Gerhardsen etter den 2. 
verdenskrig. 
 Overraskende nok var det en tysk 
konservativ som startet innføringen av 
velferdsstaten i 1880-årene. Nemlig Bismarck. 
Han innså at moderne markedsøkonomi ikke 
kan fungere uten at den må suppleres med 
en velferdsstat. Dette har vært grunnleggende 
i svært mange demokratiske land som i 
svært lang tid etter 1850-årene fikk en make-
løs økonomisk vekst. Hvorfor? Jo, fordi man 
systematisk reduserte hindringene for handel 

over landegrensenene.
 Vel, frihandelen kom før preven-
sjonen. Først fikk man en kolossal vekst i 
folketallet. Men så fikk man mulighet for å 
kombinere frihandel, markedsøkonomien og 
sosialpolitikken med en rimelig begrensning i 
folkeveksten - og dermed fikk man en make-
løs økonomisk positiv utvikling for folk flest. 

Også i gamle dager førte man kriger. Men det 
var en tysker, faktisk - den nevnte Otto von 
Bismarck - som skjønte at når man hadde 
vunnet en krig, så måtte man for Guds skyld 
ikke hevne seg. For da kunne denne krigen 
komme igjen. 

Et Årsverk 2019 hadde besøk av noen av Norges og 
Nordens viktigste kulturpersonligheter – som du kan 
se bilder av på disse sidene. Men spesielt vil vi 
fremheve at det var en stor glede og ære å ønske Kåre 
Willoch opp på talerstolen da vi feiret Et Årsverks 15. 
årsjubileum. Kåre var sammen med Anne Cath Vestly 
og Pushwagner med på å åpne det aller første 
årsverket i 2004 – nettopp ankommet fra besøk  
hos Yassir Arafat. 

Landsfader Willoch (91)

Tor Bomann-Larsen ga oss essensen av Haakon & Maud 1-8
Torgrim Eggen, Brageprisvinner for biografien om Axel Jensen
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over landegrensenene.
 Vel, frihandelen kom før preven-
sjonen. Først fikk man en kolossal vekst i 
folketallet. Men så fikk man mulighet for å 
kombinere frihandel, markedsøkonomien og 
sosialpolitikken med en rimelig begrensning i 
folkeveksten - og dermed fikk man en make-
løs økonomisk positiv utvikling for folk flest. 

Også i gamle dager førte man kriger. Men det 
var en tysker, faktisk - den nevnte Otto von 
Bismarck - som skjønte at når man hadde 
vunnet en krig, så måtte man for Guds skyld 
ikke hevne seg. For da kunne denne krigen 
komme igjen. 

 Man måtte slutte en fredsavtale 
med varige muligheter. Selv vant han en 
knusende seier mot Østerrike som den gang 
var en formidabel stormakt og sluttet en fred 
som var så gunstig for de slagne at de ble 
allierte etterpå. 
Men når man så kom til 1. Verdenskrig - 
hva gjorde man da? Jo, efter at seieren var 
vunnet fant seierherrene ut hvordan de mest 
effektivt kunne hevne seg på de slagne. 
Dessverre hadde de ikke studert samfunns-
økonomi noen av dem, så de sluttet en avtale 
som var til de grader ødeleggende for 
verdensøkonomien. 
 I den slagne stormakt fikk 
etterhvert Hitler makten. Og så gikk det 
til helvete igjen. 
 
Dette er en svært viktig erfaring: Man skal 
ikke hevne seg på den slagne. Etter 2. 
Verdenskrig hadde man en tilsvarende 
situasjon. Noen ønsket en hevn-fred. I stedet 
ble det sluttet en vennskapsfred. Denne 
freden med Tyskland fikk grunnleggende 
positiv betydning for hele Europa - for ikke 
å si hele verden. 

Kan jeg legge til her – for det skal jo være 
mer en samtale enn et vitenskapelig foredrag 
dette her – hvilken glede det var å delta i 
Tysklandsbrigaden akkurat når dette skjedde? 
Å oppleve hvorledes den vesttyske befolkning 
ble trukket inn i den vestlige verden. De ble 
medarbeidere i utviklingen av dette  felles-
skapet som skapte en fantastisk økonomisk 
vekst i hele området rundt Atlanterhavet, og 
rundt Stillehavet, fordi man sluttet en slags 
vennskapsfremmende fred over det hele. 
 Men det var ikke så enkelt å få alle 
ledere i Vest-Europa med på en slik overgang 
til en sosial markedsøkonomi. Norge ville fra 
først av ikke være med på denne frigjøringen 
av verdensøkonomien. Vi hadde fått et sosial-
istisk styre hvor alt skulle styres av staten, 
som man trodde hadde vett og forstand – 
noe den hadde i begrenset mengde.
 Vi kom likevel med og fikk en 
betydningsfull økonomisk vekst, blant annet 
fordi amerikanerne tvang oss til å liberalisere. 

Vi trengte pengene deres. Og 
de stilte vilkår. Og så fikk vi 
denne gradvise, forsiktige 
liberaliseringen som gjorde 
også Norge ganske velstående 
etter hvert. 
 Mange tror at 
utviklingen i Gerhardsen-
perioden gikk mye raskere 
enn i andre land. Nei, langt 
ifra. Faktum var heller at 
regjeringen ikke klarte å 
ødelegge veksten. Men den 
var klart lavere i Norge enn i andre 
Europeiske land. Likevel var den meget større 
enn før. Og så fikk man denne perioden, helt 
frem til for et par-tre år siden, en enestående 
velstandsøkning for folk flest. 

Så fant vi oljen. Neida, vi fant ikke oljen. Noen 
amerikanere skjønte at det var olje utenfor 
Norgeskysten. Men ikke mange andre trodde 
det, dermed oppnådde Norge det utrolige 
underverk at vi fikk en 200-mils sone ut i 
sjøen. Som viste seg å være full av olje. 
 Vi kan synes synd på danskene, de 
kunne kanskje fått det som senere ble 
Ekkofiskfeltet. Men vedkommende danske 
minister - det jeg sier nå er ikke for offentlig-
heten på noen måte! – han var visst nokså 
full den dagen, dermed ble man stående med 
den grensen man hadde. 
 Men det må jeg si: Da vi skjønte 
det var olje der, da hadde vi folk som visste 
hva man måtte gjøre, forstandige markeds-
økonomer som skjønte at man ikke måtte 
høre for mye på næringslivet. Oljeselskapene 
var jo ute etter å tjene penger for seg selv. 
Studerer man hvordan avtalene vokste frem, 
virker det som norske eksperter skjønte mer 
av kontraktene med oljeselskapene enn sel-
skapene forstod selv. Før oss hadde de nokså 
fritt kunnet plyndre fattige oljeland som ikke 
hadde den bakgrunnen vi hadde. Men vi 
oppnådde et system som ga Norge 
kolossale inntekter. 

Hele den vestlige verden var i rik utvikling 
fordi man hele veien rundt det Nordlige 
Atlanterhavet - men ikke så mye i USA - så 
sammenhengen mellom markedsøkonomi og 
statlig kontroll, slik at de næringsdrivende 
ikke misbruker sin posisjon. Den fabelaktige 
utviklingen i det Europeiske Fellesskap 
sammen med veldig gode liberale presidenter 
i USA førte til denne langvarige vekstperioden. 
 Men alt sånt har sin grense. Etter 
hvert har man glemt årsakene og sammen-
hengene. Og så opplever man altså at 
verdens viktigste maktsentrum inntil da 
får en president som… Jeg vet ikke… 
Har han gått på skole? 

 Det er jo fabelaktig å se hvordan 
kunnskapen om verdenshistorien kan bli 
borte. Da begynner man å gjenta fortidens 
feilgrep. For hva er det han gjør? Jo, han gjør 
blant annet akkurat det som ødela situasjonen 
foran 2. Verdenskrig. Med masse tiltak for å 
begrense handelen over landegrensene. Som 
skaper fiendskap og motsetninger og derved 
ødelegger grunnlaget for veksten. 
 ”- Javel,” kan man si. – ”Men den 
økonomiske veksten i USA fortsetter jo 
fabelaktig flott?” 
 Joda, det er en vanlig erfaring at 
når man pøser ut penger fra statskassen – 
eller rettere sagt fra seddelpressen – blir det 
fin oppgang. Men så kommer krisen. 
Spørsmålet er bare om denne krisen i 
Amerika kommer før eller etter neste 
valg. For når folk har økende 
velstand, synes de er alt er all 
right, og har den meget 
enkle oppfatning (som 

Jan Erik Vold – 80 år og like ung

Ketil Bjørnstad – tilbake på barndommens kino

Wolfgang Plagge – serverte persiske toner under overekkelsen av Livsverkprisen 2019 til Ketil 

Audun Engh mimret om 50 viltre år med Gateavisa



 Litt lenger inn i fremtiden – dere 
kan oppleve det, jeg skal følge med fra 
Himmelen - er ikke verdens økonomiske 
maktpolitiske sentrum lenger ved 
Atlanterhavet og det nordlige Stillehav. Da er 
kanskje Kina verdens suverent største 
økonomiske makt. 
 Dette tilsier vel at man i tide tar 
sikte på et vennskapelig forhold. Men hva 
skjer? Jo, USA  gjør hva de kan for å bli 
uvenner med dem. Det er meget å kritisere 
ved Kina. Men hvorfor skal man ikke bygge et 
vennskap med dem? I tillegg kommer dette: 
At vi av hensyn til Krim holder på å drive 
russerne i armene på kineserne.
 Russland er jo vårt nedarvede 
hovedproblem. Og da det endelig lykkes å 
innføre et nytt styre i Russland, hva gjorde 
man? Jo, man fortsatte å vanskeliggjøre 
deres situasjon. Man flyttet NATOs grenser 
nærmere og nærmere under den danske 
generalsekretæren. Den norske er ikke noe 
bedre. Hvis Ukraina kommer med i NATO, 
betyr dette at russerne ville miste sin eneste 
flåtebase i syd, at de måtte gi avkall på en 
masse russere i Øst-Ukraina og at amerikanske 
styrker kunne plasseres 450 kilometer fra 
Moskva. 
 Tror man at amerikanerne ville 
reagert fredelig om kinesiske styrker skulle 
plasseres rett utenfor Washington? I tillegg er 
Krim et gammelt russisk område som ble gitt 
Ukraina da ukraineren Krustsjov styrte 
Sovjetunionen. Likevel ble vi overrasket over 
at russerne reagerte. 
 Så innførte man midlertidige 
sanksjoner mot Russland fordi de hadde 
beslaglagt et land. Som om ikke USA og vi 
har beslaglagt land i massevis utenfor 
Europa. Og dermed fikk vi bekreftet det 
gamle ordtak at ”intet er så varig som det 
midlertidige”. 

 
Hvorfor skjer dette? Jeg 
tror vi må trekke Russland 
inn i et samkvem med 
resten av Europa, slik at 
man får en slags balanse 
mellom maktforholdene i 
verden. Vi har USA, så 
kunne vi få Europa - og 
Kina. Kanskje kunne vi få 
alt dette til å virke 
sammen? 
 Vel, vi får se… Vi skal 
ikke gi avkall på våre idéer. 
Ikke la være med å si hva 
vi mener. Men vi må skape 
best mulig forhold for 
samarbeid. 
 Og dette har  også en 
slags sammenheng med 

Midtøsten. Det er jo nesten ufattelig. Etter 
sine groteske løftebrudd siden 1916, later 
Vesten som om det er vi som kjemper for 
frihet og uavhengighet i Midtøsten. I 1916 
lovet vi folkene i Midtøsten sin politiske frihet 
hvis de ville være med på å bekjempe Tyrkia. 
Hvoretter Vesten gjorde alle sammen til 
kolonier. Etter mange år, da vi skjønte at ikke 
alt var slik de ville, gikk vi til krig i Irak - for 
fredens skyld. 

 Det som skjer i Midt-Østen ser ofte 
litt annerledes ut fra den siden. Mange synes 
mange det er merkelig at Europa, etter å ha 
begått den mest utrolige sum av under-
trykkelse og massemord på et folk, vil rette 
opp dette ved å gi dem en del av andre 
nasjoners land. Ettersom det står i dette 
herjede folkets bok fra 2000 år siden at dette 
landet den gangen var deres. Det var deres 
for en kort stund. Men andre har bodd der 
også.
 At dette ville føre til vanskeligheter, 
burde man ha skjønt. Vel, jeg har ikke tid og 
krefter - jo, jeg har krefter, men ikke tid – til 
å gå nærmere inn på Midtøsten. 
 Da går jeg omveien via 
Storbritannia og Brexit. Hvordan kan man 
forklare dette bruddet? At man etter å ha 
gått inn i et økonomisk fellesskap som har 
bidratt til en historisk sett makeløs 
økonomisk vekst også i Storbritannia, likevel 
finner at man vil melde seg ut. Det kan se ut 
som britene ikke riktig har forstått at de ikke 
lenger er et imperium med en fjerdedel av 
jordens innbyggere. Dessuten virker ikke 
evnen til samfunnsøkonomisk analyse å være 
særlig utbredt. 
 Forresten – litt tilbake til Kina: 
Hvordan tror dere det virker på kinesere når 
de ser på forhandlingene i det britiske 
parlament? Tror noen at dette styrker tanken 
om det vestlige demokrati? 
 Hvis Brexit fører til at man 
gjenoppretter økonomiske grenser mellom 
Storbritannia og Europa, vil det også bli 
alvorlig for Norge. For Storbritannia er en av 
våre viktigste handelspartnere. 
 I Norge nå møter vi et av 
demokratiets problemer: Fremveksten av 
mange nye partier, basert på spesialinteresser. 

Sebastian – Danmarks store 
sanger, oppvokst i Markalleen

ville gitt stryk til eksamen i samfunnsøkonomi) 
at de gode tidene må skyldes regjeringen. 
Fordi dollaren er verdens valuta, kan USA låne 
masse penger uten at det svekker verdien av 
dollaren. Dermed tar det lenger tid før 
skadevirkningene av økt dollarbruk viser seg. 
 USA har til nå vært verdens ledende 
økonomiske makt. Men er de fremdeles det? 
Er det ikke på tide å ta frem globusen og lese 
litt internasjonal statistikk? Mange som driver 
med politikk synes statistikk er kjedelig. Men 
hvis de kikker litt etter, vil de se det at 
parallelt med oss har det skjedd underverker 
andre steder i verden.  
 Deng Xiaoping – det er ikke mange 
i Norge som vet hvem dét er – men han var 
en åndshøvding som startet omleggingen i 
Kina. Dette førte til en fantastisk økonomisk 
vekst. Kineserne er fabelaktig dyktige folk. 
Jeg mener at vi lærte da jeg var barn, at 
kineserne har større hjerner enn oss - det ser 
jo sånn ut, men tenk dere nå at hvis dette 
landet med mange ganger så mange 
innbyggere som USA får samme produksjon 
pr. innbygger –ja, så er jo Kina den 
dominerende verdensmakt. 

Kari Bremnes, som ”So Long” Marianne Ihlen kalte ”Norges 
Leonard Cohen” – sang seg inn i hvert hjerte…

Eldar Vågan – cocktailpianist & Kjell Aukrusts arvtager  
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Casually Vintage Bazar er en liten butikk som har startet opp i  
englebutikkens gamle lokaler. Butikkens innehaver Kristin Lindtvedt  

har samlet vintage skatter i mange år.

Casually Vintage Bazar

eie eiendomsmegling, avd bærum – kvalitet i alle ledd

67 53 23 10

I tillegg til å selge brukt og vintage, tar hun også mot 
reparasjoner, omsøm og redesign oppdrag. Finner du 
drømmekjolen som er litt for lang eller for trang kan 
den tilpasses. Hun tar også imot klær på kommisjon.

SAMLING 
AV VINTAGE 

SKATTER

Og hvordan skal disse få flere velgere? Det 
later til at alle mener man må øke utgiftene. 
 De glemmer at selv om man tok 
100% av nasjonalproduktet i skatt, så vil man 
likevel finne på gode økte utgifter. Men de 
offentlige utgiftene er blitt så store at det vil 
bli vanskelig å opprettholde nivået. Når olje-
inntektene er slutt, vil man nok se at 
Oljefondet godt kunne vært større. For det vil 
ta lang tid å bygge opp nye næringer som må 
erstatte disse oljeinntektene. 
 Og da kommer igjen trangen til å 
gjenta fortidens feilgrep. Etter 2. Verdenskrig 
satt man i departementene og partikontorene 
og vedtok hvordan fremtiden ville arte seg. 
Men det er ikke slik man kan få ny økonomisk 
vekst. Ideene må vokse frem på helt andre 
måter, i et fritt næringsliv. 
 I et fritt næringsliv kommer man 
ingen vei uten kapital. Hvordan skaffer man 
det? Jo, man må akseptere at det finnes folk 
som kan sette penger inn i prosjekter. Vi kan 
gjenta feilgrepene fra 70-årene. Masse fine 
sosiale reformer, man øste ut penger. 
Produksjonskostnadene i Norge gikk til 
himmels. Man mistet en enorm mengde 
arbeidsplasser i industrien. De ble ansatt i 
stat og kommune, så noen større arbeids-

ledighet ble det ikke, men det var ikke noen 
langsiktig løsning. Landets gjeld til utlandet 
gikk til himmels… Så kom oljen.
 Man er nødt til å styrke nærings-
friheten og man er nødt til å ha kapital. Men 
det opposisjonen vil ha - særlig Jonas, pussig 
nok – er kapitalisme uten kapitalister. Hvor 
skal det initiativet komme fra? Hvor skal 
pengene komme fra?
 Så vi står altså i en risiko for et 
multipartistyre som er voldsomt uenige om 
det meste. Det betyr at alle må ha masse 
penger for å kunne være med. Og dermed 
fortsette med samme type skadeverk man 
gjorde på 70-tallet. 
 Ja, det er et ganske viktig valg vi 
står foran. Jeg kaller ikke det jeg har sagt 
her for propaganda, jeg kaller det heller 
partipolitisk veiledning fra min side. Det tror 
jeg dere har riktig godt av! 

Helt til slutt en 
veldig viktig sak 
som spiller veldig 
rolle i debatten, 
men mindre rolle i 
politikken: Klimaet.
 Nå er det 
snart 7-8 milliarder av 
oss. Det er ikke lenge siden vi 
bare var 2.  Det er ikke overrasken-
de at klimautslipp blir et stort problem. 
En raskt økende velstand krever større 
produksjon og skaper utslipp. Og hva gjør 
man med det? Jo, vi kjører rundt i en Tesla 
og tror det styrker klimaet. Jeg ser det er 
flere her som har Tesla, men jeg ser ikke 
klimavirkningene av det. 
 Skal man løse klimaproblemet, 
kommer man ikke uten om at det må bli 
dyrere å forurense. Deretter kan man gi 
pengene tilbake til de som ikke forurenser. 
Så vidt jeg skjønner har Norge nå kommet så 
langt at det var et år klimautslippene ikke 
økte. Og da syntes vi at vi var veldig flinke. 
Men jeg tror det må mer til!

Ja, dette var det jeg fikk tid til å snakke om. 
Jeg kunne holdt på resten av dagen. Takk for 
meg!

Sigrid Hynell Fleischer – øyeblikk av skjønnhet, fanget med pensel

21



La oss dele med deg også!

Familien Andersen 
fikk kundeutbytte

Vi deler overskuddet med kundene våre og er første bank i Norge 
med kundeutbytte! I april 2019 delte vi ut hele 222 millioner kroner 
til våre kunder. En familie med 4 millioner i lån fikk utbetalt litt over 
kr 6.500,-, og en person med 2 millioner i lån fikk utbetalt kr 3.255,-.

Velkommen til banken med kundeutbytte! 

sb1ostlandet.no/kundeutbytte

915 07040
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Vi deler overskuddet med kundene våre og er første bank i Norge 
med kundeutbytte! I april 2019 delte vi ut hele 222 millioner kroner 
til våre kunder. En familie med 4 millioner i lån fikk utbetalt litt over 
kr 6.500,-, og en person med 2 millioner i lån fikk utbetalt kr 3.255,-.

Velkommen til banken med kundeutbytte! 

sb1ostlandet.no/kundeutbytte

915 07040

Blomstertoget er et «annerledes» 17. maitog 
der alle som har lyst får lov til å delta. Når 
flaggheising, barnetog og andre tradisjonelle 
aktiviteter er gjennomført, inviterer Stabekk 
skoles musikkorps - «Smågardistene» - til 
det tradisjonsrike Blomstertoget. Allerede i 
1956 startet korpset med blomstertog, og for 
to år siden kunne blomstertoget feire 60-års 
jubileum.

Deltagerne er foreninger, 
idrettslag, næringsliv og 
privatpersoner. Noen 
representerer aktiviteter 
og tiltak, andre saken de 
brenner for. Hovedtema 
for toget er blomster, og 
et av høydepunktene er 
årets Blomsterprinsesse. 
Alle som deltar med 
innslag får masse blomster 
som deles ut til publikum 
langs ruten. 

BLOMSTERTOGET 2020!
Tradisjonen med blomstertog på  

nasjonaldagen holdes i hevd, og i år er det 62.  
gang det fargerike 17.mai-toget går av stabelen.

Gå ikke glipp av årets Blomstertog! 
Togavgang kl. 17.00 på Plassen (Stabekk-
banen) via Korsveien, Tjernsrudveien, Gml. 
Ringeriksvei, gjennom tunnelen, videre forbi 
Bekkestua sentrum, og til slutt ender toget 
opp på Stabekk skole. Deltakere i toget 
møter på Stabekk-banen kl 16.00.

Vel møtt!

TOGAVGANG 
KL. 17.00 PÅ 

STABEKK-BANEN
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Vestre Stabekk Vel

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

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.

KART OVER VESTRE STABEKK VEL
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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: Kristen 
Lisberg og Kristin Bugge. 

3. Referat fra årsmøtet 2018. 
Referatet legges ut på Facebook umiddelbart  
etter årsmøtet. Godkjent. 

4. Styrets beretning for 2018. 
Kommentar på plastlommer. Vi jobber for å 
finne en nedbrytbar løsning. For øvrig ble 
beretningen godkjent. 

5. Regnskap for 2018. 
Revisor godkjente budsjettet. 

6. Forslag til handlingsplan og budsjett for 2019. 
Godkjent. 

7. VALG: 
 
Følgende styremedlemmer ble  
gjenvalgt for 2 nye år: 
•  Inger Eide 
•  Bjørn Authen 
•  Kenneth Grimley 
  
Evald Otterstad ble nytt medlem i 
Valgkomiteen. 
 
Øivind Kristensen, Gudbrand Fossbråten,  
Jan Christian Mollestad, Mette Skyberg,  
Inge Lødner og Sigurd Østbye var ikke på valg.

8. Eventuelle innkomne forslag. 
Det var ingen innkomne forslag. 

Stabekk, 2.4.2019
Referent: Gudbrand Fossbråten og Kristen Lisberg

REFERAT FRA ÅRSMØTE  
i Vestre Stabekk Vel
TILSTEDE: 113 medlemmer, inkludert styret.

STED: Kulturhuset Stabekk Kino 2.april 2019 kl.19.00

BARE
DET BESTE,

PÅ DINE
VEGNE

Tlf. 67 83 24 00
stabekk@privatmegleren

www.privatmegleren.no/stabekk
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Inntekter 2018 2019
3200 Kontingentinnbetalinger 182.180,82 167,340,00
3210 Momsrefusjon 12.073,00 17.028,00
3000 Annonseinntekter 17.200,00 13.400,00
8040 Renteinntekter 768,46 1.675,40
Sum inntekter 221.222,28 199.443,40  
  
Utgifter 2018 2019
6100 Kontingent organisasjon 7.640,25 5.242,00
6300 Leie lager 2.750,00 2.750,00
6360 Avfall og strøkasser 50.564,00 45.345,00
6400 Administrasjonsutgifter 4.247,50 5.371,40
6810 IT kostnader 8.396,00 6.896,00
6940 Innleide tjenester 10.000,00 10.000,00
7430 Gaver 27.245,00 13.070,00
7610 Styremøtekostnader 4.900,92 4.063,28
7610 Årsmøtekostnader inkl årsberetning 50.634,39 63.578,13
7770 Bank- og kortgebyr 736.25 681,50
7810 Ekstraordinære avskrivninger 0  0
Sum utgifter 167.114,31 168.043,25
Overskudd/Underskudd 45.107,97 31.400,15

Eiendeler 2018 2019
1920 Bank                            72.444,73  54.587,24
1921 Sparekonto                          223.478,93   225.137,57
Sum eiendeler                      295.923,66   279.724,81
    
Gjeld
Konto Inngående balanse Utgående balanse
2960 Påløpt kostnad                          62.599,00  15.000,00
Sum gjeld                         62.599,00  15.000,00
    
Egenkapital og gjeld
Konto Inngående balanse Utgående balanse
Sum eiendeler                         295.923,66   279.724,81
Sum gjeld                                           62.599,00    15.000,00
Sum Egenkapital                          233.324,66  264.724,81
Overskudd/Underskudd   31.400,15

RESULTATREGNSKAP FOR 2019

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 1.500,00
• Skallum-dammen:  kr  15.000,00
• Blomstergaver, sum:  kr 1.570,00

Note 3 Styre- og årsmøtekostnader
• Årsberetning:  kr    63.578,13  
• Årsmøtekostnader:  kr    11.045,94
• Andre møtekostnader:  kr     4.063,28

BALANSEREGNSKAP 
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HANDLINGSPLAN:
Vellets formål er å ta opp, samordne og gjennomføre tiltak samt avgi uttalelser til beste 
for beboerne og for velområdet.

Styret vil i 2020 være spesielt opptatt av dette:

•  Bidra til at Stabekk skal være et levende sentrum med tilbud til beboere i alle aldersgrupper.
• 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.

Budsjett 2020

Inntekter   Utgifter
Kontingenter  kr 170.000 Kontingenter kr     5.000
Annonser  kr   15.000 Leie lager kr     2.750
Momsrefusjon kr   15.000 Avfall og strøkasser kr   50.000
Renteinntekter kr    2.000 Administrasjons kr     5.000
Sum inntekter kr 202.000 IT kostnader kr     7.500

  Innleide tjenester kr   10.000
  Gaver kr   25.000
  Årsmøtekostnader kr   75.000
  Andre møtekostnader  kr     5.000
  Renter og gebyrer kr      1.000
  Sum utgifter kr 181.250

  Driftsresultat kr   27.750

Revisjonsberetning



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

nisasjon hvis formål er å ivareta medlemmenes og 
velområdets felles interesser i den utstrekning 
vellets vedtekter, styret og års møtet bestemmer.

  Vellet tar opp, samordner og gjennomfører tiltak til 
beste for beboerne og for velområdet, evt. i sam-
arbeid 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 mellom  kommunen og vellene i 
Bærum.

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

retninger og firmaer innen velområdet kan være 
medlemmer av vellet. En husstand betaler kontin-
gent som et medlem. Borettslag m.v. kan ha kol-
lektivt 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 gjeldende frist. Utmelding skal skje 
skriftlig. Et medlem som ikke har betalt kontin-
gent 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 ut - 
gangen av første kvartal. Innkalling til årsmøte 
sendes alle medlemmene senest 14 dager før års-
møtet sammen 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 tidlige-
re 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 avgjør elser – 
vedtektsendringer unntatt – treffes med simpelt 
flertall. Ved stemmelikhet er formannens - alter-
nativt møteleders - stemme avgjørende. Årsmøtet 
avgjør om en avstemning skal skje skriftlig. Det 
føres protokoll over årsmøtets 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 oppnevner dessuten de utvalg eller komité-
er det er behov for. Styret utpeker ledere av slike 
komitéer.

  Styret forestår den daglige drift og ledelse av vel-
let på grunnlag av vellets vedtekter og beslutnin-
ger fattet på et årsmøte. Styret er beslutningsdyk-
tig når minst halvparten av  styremedlemmene er 
til stede, selv om ikke formann/møteleder er til 
stede. Alle avgjørelser fattes med simpelt flertall. 
Ved stemmelikhet er formannens/møteleders 
stemme avgjørende. Formann/møteleder innkaller 

VEDTEKTER FOR VESTRE STABEKK VEL
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til styremøter. Styremøtene kan også innkalles av 
tre styre-medlemmer i fellesskap. Alle styrets 
medlem-mer 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 
 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 forelig-

ger saker som befolkningen bør orienteres om, når 
styret finner det ønskelig å drøfte en sak i et vide-
re forum og høre medlemmenes synspunkter, eller 
når det uttrykkes ønske om slike møter fra kom-
munen.

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

§ 8. Samarbeid
  Vellet må opprettholde en jevnlig kontakt med 

kommunale organer og delta på de orienter ings- 
og informasjonsmøter som blir holdt for å gjøre 
seg kjent med de planer som foreligger for områ-
det på kort og lang sikt.

  Saker som forelegges vellet i henhold til de 
 sam arbeidsavtaler som er inngått mellom kommu-
nen 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 årsmøte.
  Forslag om slike endringer må være innkommet til 

styret senest 2 måneder før årsmøtet og skal 
kunngjøres sammen med innkallingen til års møtet. 
Vedtektsendringer kan bare avgjøres med 2/3 fler-
tall av de avgitte stemmer når minst 10% av med-
lemmene er tilstede. Er årsmøtet ikke beslut-
ningsdyktig etter denne bestemmelse, skal styret 
innkalle til et ekstraordinært årsmøte eller ta 
saken opp på neste årsmøte. Dette årsmøtet er i 
så fall beslutningsdyktig uansett fremmøte. 
Orientering om vedtektsendringer 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, utnev-
nes til æresmedlemmer. Et æresmedlem rangerer 
over vellets hederstegn. Forslag om æresmedlem-
skap behandles 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 vedtek-
ter. 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 
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.

Vi har den beste lunsjmaten!

Gamle Drammensvei 38, 1369 Stabekk
Telefon 940 23 238

stabekk@bakerhansen.no
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Mail: Kristin@casuallyobserved.no
Tlf: 98481063

Adresse: Gamle Ringeriksvei 5
1369 Stabekk

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

• RØRLEGGER • TØMRER
• FLISLEGGER • BUTIKK

- din totalleverandør av bad:
RØRHANDEL

Vestrestabekkvel.no

Mail: Kristin@casuallyobserved.no
Tlf: 98481063

Adresse: Gamle Ringeriksvei 5
1369 Stabekk

§§ STABEKKADVOKATENE §§
* kontraktstett 
* Arbeidsrett 
* Selskapsrett 
* Generasjonsskifte 
* Spanske rettsforhold

* fast eiendoms rettsforhold 
* Bolig og husleierett 
* familie, arv og skifte 
* Barnefordeling/barnevern 
* Strafferett

Adv. Hilde Solberg Øydne - hilde@stabekkadvokatene.no 

Gml. Drammensvei 48. 1369 Stabekk
Telefon: 67 11 10 00 - www.stabekkadvokatene.no

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!
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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

Stabekk Servicenter   A/S

VINCO  
Tobakksmagasin

Gml. Ringeriksv. 5 
1369 STABEKK
Tlf. 67 53 64 40

Finn Morten Halle
Knut Einar Sandbakken

Gml. Drammensvei 48, 1369 Stabekk
Tlf.: 67 12 00 85
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Bensin, diesel, dagligvarer
Rekvisita, bilservice, gummi, kvikkvask

Åpent til 22.00



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 

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
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Bli KIWI pluss-kunde og få

På all ferskpakket fisk

15

Bli kiwi pluss-kunde og få

På all fersk frukt og grønt

Bli KIWI PLUSS-kunde!Bli KIWI PLUSS-kunde
og få 15% BONUS på 
all fersk frukt og 
grønt og all 
ferskpakket fisk Se kiwi.no

Bli KIWI PLUSS-kunde!

på all fersk frukt og grønt 
og ferspakket fisk. 

se kiwi.no

Spør meg om

Bli KIWI PLUSS-kunde
og få 15% BONUS på 
all fersk frukt og 
grønt og all 
ferskpakket fisk Se kiwi.no

Bli KIWI PLUSS-kunde
og få 15% BONUS på 
all fersk frukt og 
grønt og all 
ferskpakket fisk Se kiwi.no

på all fersk frukt og grønt 
og ferspakket fisk.Se kiwi.no

Mandag-lørdag    7-23 KIWI Øvre Stabekk  



WWW.VESTRESTABEKKVEL.NO

Alle på Stabekk får denne Årsmeldingen. Hvis du ikke 
er med i Vestre Stabekk Vel, er det bare å melde seg 
inn så fort du kan!

Bruk vedlagte faktura!

• Bli nærmere knyttet det lokale fellesskapet
• Vellet taler Stabekks sak i Kommunestyret  

og de de politiske utvalg
• Vi prøver å lede utviklingen så den harmonerer 

best mulig med det Stabekk vi er så glade i!
• Gratis bortkjøring av hageavfall om våren
• Festlige årsmøter – med glade naboer, ost & vin!


