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VESTRE	STABEKK	VELS	

ÅRSBERETNING	FOR	2020	
CORONAUTGAVE	

	

	
	

Kanskje	vi	ender	med	å	ha	utendørs	årsmøte?	
	

ÅRSMØTET	FOR	2021	UTSETTES	TIL	HØSTEN	
På grunn av pandemien kunne ikke Vellet avholde årsmøte for 202O. Vi må dessverre også utsette 
årsmøtet for 2021 til høsten. Det du holder i hånden nå, er Årsberetning og regnskap for 2020. Vi 
gjør det såpass enkelt, på grunn av omstendighetene. Budsjett for 2021 blir sendt ut i forbindelse 
med årsmøtet i høst.  

	
Kvitteringen	i	plastlomme	festes	på	kvistene	-	Bravo	til	dette	forbilledlige	vel-medlemmet!	

 VELLETS ÅRLIGE INNSAMLING AV HAGEAVFALL fra mandag 26. april - 11. mai       

Alle betalende medlemmer kan benytte seg av tilbudet. Bevis for betalt kontingent for 2021 - 
dvs kvitteringen som følger med her, festes godt synlig på avfallet. Bruk mottatt plastmappe i 
tilfelle regn. 

Alt hageavfall må være satt frem på startdatoen, innen kl. 08.00 mandag 26. april. 
Hageavfallet skal stå lett synlig, i veikanten, utenfor port/gjerde. Komprimator-bilene er store, 10 
meter lange og veier ca. 20 tonn. De som bor i stikkveier som kan være for små for disse bilene, 
må sette hageavfallet ut til større vei.                                     
 Hageavfall som evt. blir fremsatt etter at bilene har passert, vil ikke bli hentet. Dersom 
bilen ikke har kjørt i veien i det hele tatt, kan folk imidlertid sette ut helt til vi har passert. 
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.  



STYRETS BERETNING & REGNSKAP FOR 2020 

VSV	består	av	560		betalende	husstander	og	18	boligsameier.	Styret	i	VSV	er	organisert	
med	flat	struktur	uten	formann,	og	har	i	denne	perioden	bestått	av	Inger	Eide,	Bjørn	
Authén,	Gudbrand	Fossbråten,	Kenneth	Grimley,	Øyvind	Kristensen,	Inge	Lødner,	Jan	
Christian	Mollestad,	og	Sigurd	Østbye.	Dessuten	har	vi	en	fantastisk	støtte	i	vår	
eminente	sekretær,	Anne	Øen.		
	

	
	

Fra	venstre	rundt	bordet:	Mette	Skyberg,	helt	til	venstre	i	bildet,	har	dessverre	måttet	melde	pass	pga	nytt	barn	
og	full	jobb,	men	gir	fortsatt	gode	råd.	Kenneth	Grimley,	Jan	Christian	Mollestad,	Gudbrand	Fosbråten,	
Sigurd	Østbye,	Øyvind	Kristensen.	Stående:	Bjørn	Authén	&	Inge	Lødner	
	

Styret	har	i	løpet	av	2020	hatt	4	ordinære	styremøter,	og	har	i	tillegg	hatt	rekke	arbeidsmøter	
vedr.	reguleringsplanene	for	Stabekk	sentrum	og	andre	arbeidsområder	-	på	tross	av	
begrensningene	pandemien	har	ført	med	seg.		Coronaen	skapte	også	trøbbel	for	
vårinnsamlingen,	ettersom	Renovas	arbeidere	satt	i	karantene	i	Polen	og	vellets	
medlemmer	med	hjemmekontor	plutselig	fikk	tid	til	å	samle	dobbelt	mengde	av	kvist	og	løv	i	
forhold	til	tidligere	år.	

	Strøkasser	med	grus	har	VSV	avviklet	for	noen	år	siden,	nå	satser	vi	heller	på	
innkjøp	av	2	vakre	og	behagelige	benker	pr	år	som	skal	plasseres	på	passende	steder,	til	
glede	for	alle	i	vårt	område.	Et	viktig	jubileum	ble	markert	da	blomster	og	champagne	ble	
overrakt	Knut	Berntsen	på	KIWI	-	som	takk	for	10	års	fabelaktig	ledelse	av	butikken	på	
Øvre	Stabekk.		
	

På	grunn	av	pandemien	kunne	vi	ikke	avholde	årsmøte	for	2020.	Nå	må	vi	dessverre	også	
utsette	årsmøtet	for	2021	til	høsten.	Årsberetning	for	2019	ble	lagt	i	alle	postkasser	i	mars	
2020	og	finnes	på	Vestre	Stabekk	Vels	hjemmeside	www.vestrestabekkvel.no	Årsberetning	
og	regnskap	for	2020	er	en	svært	enkel	trykksak,	grunnet	omstendighetene.	Budsjett	for	
2021	blir	sendt	ut	før	årsmøtet	til	høsten.		
	

Styrets	viktigste	oppgave	er	å	arbeide	for	å	gjøre	Stabekk	enda	vennligere	og	vakrere	
for	barn	og	voksne	-	dette	engasjementet	tar		vi	med	inn	i	det	store	reguleringsarbeidet	
kommunen	arbeider	med	nå.		Det	er	viktig	at	vellet	vårt	gjør	en	skikkelig	innsats	for	å	
inspirere	kommunen,	fylket,	NSB,	Veivesenet	og	de	enkelte	utbyggerne	til	å	samle	seg	
om	en	felles	plan	-	slik	at	dette	ikke	bare	blir	en	utbygging	hvor	alle	bare	tenker	på	seg	
og	sitt.			

Vi	ønsker	å	samle	alle	parter	i	felles	løft	til	glede	for	barnebarna	våre.	På	siste	
side	av	heftet	får	du	en	rask	oversikt	over	alle	de	store	planene	det	arbeides	med	
akkurat	nå.																								

	

Se	filmene	STABEKKMODELLEN	her	https://vimeo.com/484022403		
STABEKKFILMEN	-	et	lite	stykke	Norgeshistorie	Del	1:	https://vimeo.com/265767526		
STABÆK	IDRETTSLAG	100	ÅR:		https://vimeo.com/385048311 



 

	
Noter	til	regnskapet			
	

1	Innleide	tjenester					*	Regnskap:	kr	10.000,00	
2:	Gaver																									*	Smågardistene:	kr	10.000,00							*		Jar	skole:	kr	10.000,00											
																																									*	Blomstergaver:	sum	kr	575,00				*		Venner	av	Bærum	sykehus:	kr	1.500,00	

	

Inger	Eide																				Bjørn	Authén																	Gudbrand	Fossbråten									Kenneth	Grimley			
				(sign.)	 	 (sign.)	 	 	 						(sign.)	 	 					(sign.)	
	

Øyvind	Kristensen				Inge	Lødner						Jan	Christian	Mollestad										Sigurd	Østbye																																													 
  (sign.)	 	 							(sign)																							(sign.)	 	 										(sign)	  



HVA	SKJER	MED	STABEKK	AKKURAT	NÅ?	
KOMMUNEPLANEN	FOR	BÆRUM	-	SAMFUNNSDELEN	

For	det	første	arbeider	Bærum	kommunes	administrasjon	og	politikere	akkurat	nå	med	å	
legge	planene	for	Bærum	-	helt	fram	til	2040,	Dette	kalles	Kommuneplan,	og	denne	er	delt	i	to	
-	samfunn	og	areal.	Den	første	som	er	ute	på	høring	nå	-	og	som	alle	kan	alle	komme	med	
innspill	til	-	er	Kommuneplanens	samfunnsdel	med	linkadresse	
https://www.baerum.kommune.no/om-barum-
kommune/organisasjon/styringsdokumenter/kommuneplanen/			Denne	og	de	andre	
linkadressene	ligger	også	på	Vestre	Stabekk	Vels	hjemmeside	-	der	kan	du	klikke	deg	rett	inn.																																																	

																																																																															NYE	E18	

Nå	virker	det	sannelig	også	som	at	arbeidet	med	NYE	E18	er	i	gang.	Dette	vil	ha	stor	
betydning	for	oss	-	både	under	anleggsperioden	og	etter	at	veien	ligger	ferdig	om	10	år.		

Ikke	minst	fordi	den	planlagte	”Gjønnes-diagonalen”	vil	lede	det	meste	av	trafikken	fra	
strekningen	mellom	Lommedalen	og	Bekkestua	i	tunnel	direkte	fra	Gjønnes	til	Strand.	
Dermed	blir	det	omtrent	bare	de	som	bor	her,	eller	som	aktivt	søker	seg	hit,	som	kommer	til	
Stabekk	i	fremtiden.	Hvis	du	har	lyst	til	å	få	et	lite	innblikk	i	det	uhyre	kompliserte	
planarbeidet	for	E18,	anbefaler	vi	videoanimasjonene	som	ligger	på	denne	linken:		
https://www.vegvesen.no/Europaveg/e18vestkorridoren/video	

STABEKKMODELLEN	-	VESTRE	STABEKK	VELS	HELHETLIGE	FORSLAG	

I	februar	startet	Bærum	kommune	”Planarbeid	for	gater	og	uterom	i	Stabekk	
sentrum”.	Dette	må	først	vedtas,	før	man	går	videre	med	behandlingen	av	de	enkelte	
tomtene.		Her	kan	du	følge	med	på	utviklingen:	https://www.baerum.kommune.no/politikk-
og-samfunn/samfunnsutvikling/stedsutvikling-i-barum/stabekk/		Du	kan	lese	vårt	innspill	
til	planoppstart	her	i	bladet	på	side	5-7.	

	

Dessverre	har	ikke	Bærum	noen	tradisjon	for	å	lage	helhetlige	planer	for	trivsel	og	vakker	
arkitektur.	Vestre	Stabekk	Vel	gjør	et	pionérarbeid	-	ved	at	vi	utvikler	
”Stabekkmodellen”	(Se	filmen	her:	https://vimeo.com/484022403	)	Vi	inviterer	alle	
parter	til	å	skape	en	helhetlig	utvikling	med	masse	nye	boliger,	mer	parkering,	økt	
handel	og	tjenestetilbud,	åpne	verksteder,	sammenhengende	parkområde	som	
forbinder	Stasjonstorget	og	Østre	Stabekk	Gård,	gøyale	lekeapparater	og	flotte	
italienske	ute-caféer.	DET	SKAL	VÆRE	EN	FEST	Å	KOMME	TIL	STABEKK!		

Følg	arbeidet	vårt	og	kom	med	innspill	på	www.vestrestabekkvel.no/	og	på	facebook!		



	
Vestre	Stabekk	Vel	
vestre.stabekk.vel@gmail.com	
	

INNSPILL	TIL	VARSEL	OM	
PLANOPPSTART	

PlanID	202112006	Stabekk	sentrum	og	byrom	-	detaljregulering	
	

GRUNNLEGGENDE	FORVENTNING	FRA	STABEKKS	BEBOERE	
Stabekk	er	et	trivelig	villaområde	rundt	et	livlig	handelssentrum	med	lange	tradisjoner.		
Målet	for	den	samlede	reguleringen	må	være	å	finne	plass	til	nye	boliger	og	samtidig		
1)	opprettholde	og	helst	øke	handel	&	tjenester,	samt	2)	bevare	og	utvikle	trivselen	og	
de	estetiske	verdier	i	Stabekks	unike	historiske	miljø.		
	

Stabekks	befolkning	savner	en	gjennomarbeidet	visjon	der	både	bolig,	handel	og	
trivsel	er	ivaretatt.	Derfor	samarbeider	Vestre	Stabekk	Vel	med	grunneierne	om	en	
helhetlig	plan	som	kombinerer	økt	befolkning,	økt	handel	og	økt	trivsel	-	samtidig	som	
vi	forsterker	Stabekks	unike	historiske	og	geografiske	kvaliteter.	Vi	har	arbeidet	med	
”Stabekkmodellen”	gjennom	mange	år,	en	oppdatert	versjon	presenteres	om	kort	tid.		
	

			 			 	
	

Men	allerede	nå	vil	vi	påpeke	noen	viktige	momenter:		
	

1) Tiltak	for	å	opprettholde	og	helst	øke	handel	&	tjenester	
	

1a)	Vi	trenger	flere	parkeringsplasser	-	ikke	90%	færre.		
Handelsstedet	Stabekk	har	en	150-årig	historie	med	spesialforretninger	og	nisjetjenester.	
Slike	virksomheter	er	avhengige	av	kunder	fra	en	større	omkrets	enn	bare	nabolaget.	Over	
halvparten	av	kundene	kommer	langveisfra	-	fra	hele	Akershus	og	Oslo.	Mens	vi	venter	på	et	
billigere	og	mer	effektivt	kollektivtilbud,	er	butikkene	og	servicebedriftene	på	Stabekk	
avhengige	av	rikelig	med	parkeringsplasser	for	bil.		
	

NB	Planskissen	kutter	51	parkeringsplasser	på	Stasjonstorget	ned	til	KUN	5!		
DETTE	ER	I	DIREKTE	STRID	MED	KOMMUNESTYRETS	VEDTAK.	VI	HÅPER	DETTE	ER	EN	
FEIL	-	OG	IKKE	ET	FORSØK	FRA	ADMINISTRASJONEN	PÅ	Å	OVERSTYRE	POLITIKERNE.		
HER	MÅ	POLITIKERNE	KREVE	AT	FEILEN	BLIR	RETTET	OPP	ØYEBLIKKELIG.		
I	sin	nåværende	form	vil	planen	innebære	et	kaldblodig	og	kalkulert	mord	på	Stabekks	
butikker	og	øvrige	næringsliv.		
	

1b)	Vi	må	øke	tilknytningen	og	tilgjengeligheten	for	alle	de	nye	beboerne	for	de	
planlagte	boligene	i	Kohts	vei	og	langs	NYE	E18	og	ha	fokus	på	hele	radien	på	500	
meter	rundt	knutepunktet	Stabekk	stasjon,	ikke	bare	den	nordlige	halvdelen.		

Blant	annet	må	gangveien	fra	Kohts	vei	til	stasjonen	oppgraderes.	Bane	NOR	må	på	
sin	side	bygge	heis	i	sydlige	ende	av	undergangen,	noe	de	forsømte	i	forrige	runde.	
	

1c)	Bane	NORs	pendlerparkering	på	sentrumssiden	må	reserveres	handlende	gjester,	
mens	pendlerne	henvises	til	parkeringsplassen	på	sydsiden.	
	

1d)	Mulighet	for	korttids	kantparkering	må	gjeninnføres	langs	hele	Gml.	Drammensvei	
og	Gml.	Ringeriksvei.	Øvre	Stabekk	tapte	20	parkeringsplasser	da	Gml.	Drammensvei	48	
ble	regulert	utenfor	den	samlede	planen	til	boliger	fra	forretningsbygg	-	selv	om		
1.	etasje	fortsatt	forbeholdes	næringsliv.	
	



2) Tiltak	for	bevare	og	utvikle	trivselen	og	de	estetiske	verdier		
i	Stabekks	unike	historiske	miljø.	

	

2a)	Vi	velger	heller	Asker	sentrums	parallelle	og	kryssende	handelsgater	som	modell	
for	Stabekk	-	i	motsetning	til	Sandvikas	ene	handelsgate	som	tømmes	til	fordel	for	
Storsenteret	utenfor	sentrum.	
	

2b)	Vi	stiller	spørsmål	ved	realismen	i	planene	om	bekkeåpning.	Her	tror	vi	at	
kommunen	må	stille	som	ledende	entreprenør.	
	

2c)	Vi	ønsker	mange	tverrforbindelser,	men	i	stedet	for	ny	sti	tegnet	inn	i	private	
hager,	vil	vi	heller	åpne	og	forsterke	eksisterende	offentlige,	men	lukkede	passasjer.		
Vi	har	for	eksempel	mer	tro	på	å	forbinde	passasjen	bak	kinoen	(som	nå	ender	blindt)	med	
Nedre	Reberg	Gård	via	trapper	på	kommunens	tomt	ned	til	platået	bak	Stabækhøi.	
	

2d)	Med	Stabekks	særegne	topografi	må	naturlig	nok	utformingen	av	gater	veksle	på	
de	forskjellige	etappene	langs	veien.	Se	pkt	2f		
	

2e)	Vedtatt	verneplan	fra	2010	for	Gamle	Drammensvei	fra	Sandvika	må	føres	videre	
fra	grensen	mellom	Høvik	og	Stabekk,	helt	fram	til	Lysaker	-	slik	det	opprinnelige	
Planprogrammet	for	Stabekk	forutsetter.	Fra	1668	til	1930	gikk	Gamle	Drammensvei	inn	i	
bakgården	mellom	Stabekkhuset	og	Østre	Stabekk	gård,	derfra	inn	på	Stasjonstorget	og	
videre	over	jernbanesporet	mellom	Skomakerhuset	og	Stasjonsbygningen.		
	

2f)	Trafikk	og	sykkelstrategi.	Fremtidens	trafikkmønster	på	Stabekk	avhenger	av	
utbyggingen	av	NYE	E18	og	etableringen	av	Gjønnesdiagonalen.		

Akkurat	nå	oppgraderer	man	-	midlertidig	eller	permanent?	-	vår	smale	jernbanebro	
fra	1916.	Her	blir	det	likevel	bare	ett	sykkelfelt	og	ett	felt	for	fotgjengere.	Her	er	det	altså	ikke	
plass	til	sykkelfelt	og	fortau	på	begge	sider	av	veien.	Slik	er	det	også	i	Gamle	Ringeriksvei.	Vi	
legger	derfor	opp	til	én	trygg,	tydelig	markert	sykkelsti	på	kinosiden	-	mellom	fortau	
og	kantparkering	-	ned	langs	kinoen	og	videre	på	samme	side,	forbi	Juletretomta	langs	
Gamle	Drammensvei	på	Nedre	Stabekk,	slik	at	sykkelstien	glir	sømløst	over	i	
sykkelfeltet	på	jernbanebrua.	Det	vil	sannsynligvis	være	behov	for	fartshindrende	
tiltak.																																																		
2g)	Møteplasser	og	lommeparker	er	i	nåværende	planskisse	plassert	ganske	vilkårlig.		
Lommeparker	må	tvert	i	mot	plasseres	med	omtanke.	Dette	må	være	vakre,	
tilgjengelige	møteplasser	langs	gater	og	gangstier	det	faller	naturlig	å	søke	til.		
Stabekk	har	kafeer	og	restauranter	for	de	voksne.	Ungdommene	har	et	treningssenter	og	en	
kebabsjappe,	men	ingen	ungdomsklubb	eller	Ungdomshus.	Barna	har	ikke	et	eneste	
klatrestativ	eller	andre	lekeapparater.		
	

La	oss	se	litt	på	hvilke	grupper	som	vil	ferdes	i	sentrum	i	løpet	av	en	uke.	
	

Hverdager	mellom	kl.	9	og	16:	Unge	foreldre	i	permisjon	med	barnevogn	og	pensjonister	
utgjør	flertallet	som	ferdes	rundt	i	sentrum.	For	disse	gruppene	er	det	verdifullt	med	
lekeplasser	for	barna	og	benker	for	de	voksne	og	pensjonistene.			
Hverdagene	etter	skoletid:	Barn	og	ungdommer	
Lørdag	og	søndag	formiddag:	Barnefamilier	og	pensjonister		
Hver	kveld	hele	uken:	Ungdom,	voksne	og	pensjonister.		
I	sommerferien	vil	selvfølgelig	alle	grupper	kunne	bruke	sentrum	hele	dagen	og	kvelden.	

Målet	er	at	det	utendørs	byrommet	kan	spille	sammen	med	det	innendørs	
tilbudet	til	glede	for	alle	disse	gruppene.	I	skjemaet	nedenfor	antyder	vi	enkelte	elementer	
som	de	forskjellige	aldersgruppene	kan	ha	glede	av	i	en	lommepark	-	disse	kan	mer	eller	
mindre	enkelt	oppfylles	av	grunneierne	og	kommunen.	



	

	
	

På	Stabekk	har	vi	allerede	en	rekke	naturlige	møteplasser	og	lommeparker	i	Stabekk	
sentrum.	De	fleste	finnes	i	primitiv	form	allerede.	I	listen	nedenfor	har	vi	skissert	hvilke	
steder	dette	er.	Tallene	i	matrisen	henviser	med	forslag	til	målrettede	tilbud	overfor	
aldersgruppene	for	hver	av	disse	lommeparkene.	
	

La	oss	late	som	vi	vandrer	nedover	gjennom	sentrum	fra	Kiwi	på	øvre	Stabekk	mens	vi	lar	
fantasien	leke.	Allerede	etablerte	bestanddeler	er	understreket	på	denne	måten.	Ønskelige	
tilføyelser	markert	i	bold.			
	

1. I	Eldresenterets	hage:	Benker,	klatrestativ,	innendørs	servering	allerede	etablert	
2. I	forbindelse	med	KIWI	på	øvre	Stabekk:	Benker	foran	butikken,	KIWI	utfordres	

til	å	etablere	enkel	kaffeservering	
3. Stabekk	Kebab:	Benker,	servering	allerede	etablert.	Behov	for	vakre	trær	og	

blomster.	
4. Markert	lommepark	i	hagen	til	Gml.	Ringeriksvei	2	-	kommer	IKKE	til	å	bli	

utviklet.	
5. Foran	restaurant	”Den	Sultne	mage”	i	kinobygget:	Servering,	benker	og	bord	

allerede	etablert	
6. Foran	Sushien	og	Pizzabakeren:	Servering	allerede	etablert.	Benker,	blomster	og	

vakre	trær.	
7. Svingen	konditori	(bærer	av	gammel	konditori-tradisjon):	Lettere	servering	

allerede	etablert		
8. Trappene	foran	48:	Trappe-amfi	allerede	etablert.	Benker	og	italiensk	isbar	bør	

etableres	+	Statue	av	Drammensveiens	skaper	-	Kong	Chr.	IV	-	i	gull	
9. Juletretomta:	Benker,	trær,	basketkurv.	WANTED:	”Teddys	pølsebod”	eller	

lignende.	
10. På	parkeringsplassen	i	Jernbaneveien:	Oase	ved	vannspeilet	med	benker,	vakre	

trær	og	blomster,	interessante	skulpturer,	klatrestativ.	
11. Østre	Stabekk	gård:	Café	&	restaurant	med	uteservering	i	hagen	kombinert	med	

Bærumsmuseum	utendørs	og	i	begge	etasjer)	kunstgalleri	i	kjelleren,	
verdensberømt	klatreslott	i	hagen,	andre	utfordrende	lekeapparater	spredt	
rundt	på	området,	klatrevegg,	basketballkurv.	Museumsgjenstander	i	hagen.	

12. Stasjonstorget:	Spektakulær	restaurant	med	uteservering	på	torget.	Vinbar.	
Basketkurv.	Lekeapparat	og	oppmalt	paradis	for	barna.		
	

Dette	var	bare	en	lek	-	men	det	er	slik	vi	kan	drømme	sammen	og	etter	hvert	
konkretisere	drømmene	slik	at	vi	både	oppnår	å	øke	handel	&	tjenester	og	samtidig	
bevare	og	utvikle	trivselen	og	de	estetiske	verdier	i	Stabekks	unike	historiske	miljø.		
	

DET	SKAL	VÆRE	EN	FEST	Å	KOMME	TIL	STABEKK!	
																																	Vennlig	hilsen	Styret	i	vestre	Stabekk	Vel	
																																																									18.	mars	2021	

Ønskede	tiltak	
på	møteplasser	
og	i	de	litt	
større	
lommeparkene	

Ønske	
om	
Ben
ker	
Alle	
steder	

Ønske	om	
Leke-
stativ	

	
Lommepark	
1,	8,	9,10	og	

11	

Ønske	om	
Basket-
kurv	

	
Lommepark	
9,10	&	12	

Ønske	om	
Kultur/	
Skulptur	
	
Lommepark	
7,	10,11	&	

12	

		Samspill	med	
Enkle	

spisesteder	
	

Lommepark	
1,	3,	5,	6,	7,	8,	
9,	11	&	12	

	

Allerede	tilstede	
Historiske	

kulturminner	
	

Lommepark	
2,	3,	5,	6,	8,	11	&	12	

Fokus	på	
Trær	&	
blomster	
	
Lommepark	
3,	6,	9	&	10	

Barn	 X	 X	 X	 	 	 	 	
Foreldre	
barnevogn	

X	 X	 	 X	 X	 X	 X	

Pensjonister	 X	 	 	 X	 X	 X	 X	
Ungdom	 X	 	 X	 	 X	 X	 	
Voksne	 X	 	 	 X	 X	 X	 X	



	 	 	 	 	 	 	 	 																							

																													

		 					Det	skal	være	en	fest	å	komme	til	Stabekk!	
	

																			 	
	
Følg	arbeidet	vårt	og	kom	med	innspill	på	www.vestrestabekkvel.no/	og	på	facebook!		

	 																													


