Berg Nordberg Sogn Tåsen Vel
ÅRSBERETNING 2021
Innkalling til årsmøte tirsdag 31. mai 2022 kl. 1900
Påmeldingsønsker sendes til kontakt@bnst.no
Årsmøtet avholdes i år i festsalen på Nordberghjemmet

X

Kartillustrasjon: Turveiplanen av 1949 og generalplan – turveier markert.
Rødt kryss markerer konsekvensen av planlagt utbygging ved Rikshospitalet: En av markas
viktigste inngangsporter ødelegges

Berg Nordberg Sogn Tåsen Vel
post@bnst.no. Org.nr. 996 273 687

inviterer til
ÅRSMØTET 2022
Tirsdag 31. mai 2022 kl. 1900
Til behandling foreligger:
1.
2.
3.
4.

Årsberetning for 2021
Regnskap
Valg
Valg av valgkomité
Betal medlemskontingenten for 2022 snarest mulig.
Kontingenten er på kr 150,00!

For korrekt registrering ber vi om å oppgi navn og adresse ved innbetaling.
Gjelder også de som bruker avtalegiro, hvis navn og adresse mangler, får vi ikke registrert
innbetalingen.
Det er dessverre slik at vi ikke får registrert alle medlemskapsinnbetalinger på grunn av manglende
informasjon om betalerens navn/adresse ved innbetalingen. Vær derfor vennlig å påføre tydelig navn
og adresse sammen med innbetalingen.

Vellets bankkonto: 1503.24.69415.
Vipps-Betaling er også mulig: kode 93963

Styrets årsberetning for 2021
Styret har i 2021 bestått av:
Leder

Henning Iversen

Sekretær

Bjørn Røse

Styremedlem

Brita Østvold*

Styremedlem

Sissel Unger*

Styremedlem

Tor Øystein Gjølberg*

Styremedlemmene merket med * stjerne er på valg.

---------------------------------------------------------------------------------Berg Nordberg Sogn Tåsen Vel
Berg, Nordberg Sogn Tåsen Vel har som formål å ivareta beboernes felles interesser. Vellet, som ble
stiftet i 1917, er en partipolitisk nøytral forening og har sitt område i bydel Nordre Aker. Det er den
største velforeningen i bydelen. Alle som bor fast innenfor vellets grenser, kan bli medlem og på den
måten støtte opp om vellets arbeid.

Hva har BNST gjort i 2021
2020 og 2021 var begge år preget av pandemi og delvis nedstenging av samfunnet i lengre perioder.
Dette har til en viss grad redusert aktivitetsnivået i vellet, men økt bruk av digitale møter har kompensert
noe for dette.
Dette er de viktigste sakene i 2021:
•
•
•
•
•

Helse Sør-Øst fortsetter arbeidet med å planlegge og forsøke å omregulere dagens Rikshospital
Solon Eiendom har kjøpt eiendommer i Blåsbortveien og ønsker å fortette fra 10 til ca. 100 boliger
Stolt Utvikling prøver å omregulere inngangsporten til Sogn Hageby fra 1 til 33 boliger
Neptune Eiendom vil oppføre 100 boliger ved Tåsen Senter og i/ved Turveien øst for T-banen
Oslo Kommune ønsker å revidere reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by (S-4220)

Vellet har i 2021 samarbeidet med disse organisasjonene:
•
•
•
•

Oslo og Omegn Friluftsråd
Redd Ullevål Sykehus
Beboeraksjonen
Tåsenaksjonen

Nytt rikshospital på Gaustad
Helse Sør-Øst fortsetter arbeidet med å planlegge og forsøke å omregulere dagens Rikshospital
Dagens Rikshospital er bygget på en måte som ivaretar området.
Det er ikke plass til å bygge mer uten betydelige negative konsekvenser. Likevel vil HSØ:
•
•
•
•
•
•

Rive 20% av bygningsmassen,
Bygge store blokker, opp mot 60 meter høye (10-15 meter høyere meter hvis det måles fra nivået
ved Sognsvannsbekken for blokkene lengst mot sør)
Bygge akuttmottak ved Sognsvannsbekken
Samle all helikopter- og ambulansetrafikk i markas inngangsport
Bebygge 15-20 000 m2 grønne områder - mesteparten ved fredete Gaustad Sykehus
Selge Ullevål Sykehus, som har plass til nye bygg og flere atkomster

Hverken HSØ eller PBE har lagt opp til noen form for medvirkning i saken.
Konsekvensutredningen er mangelfull, bla. er maksimalstøy for helikoptertrafikk utelatt og midlertidig
Helipad er registrert som egen sak og slik ikke en del av konsekvensutredningen.
•
•
•
•
•
•

Støynivået er uakseptabelt for beboere og brukere
Vindforhold på bakkenivå ved landing er på nivå med full storm ved landing/take-off og dette
medfører i praksis at en av Markas viktigste inngangsporter må stenges
Oslos grønne åsside ødelegges av høye betongblokker
Ambulansene vil kjøre gjennom boligområde
Grønne områder blir ubrukelige - an av markas viktigste inngangsporter ødelegges
Gaustad sykehus mister i praksis sitt vern

BNST henstiller HSØ om å trekke dette forslaget og foreslår at nødvendig kapasitet bygges på Ullevål
Basert på ovenstående tekst, arrangerte vi i 2021 en digital underskriftskampanje på underskrift.no.
Totalt samlet vi inn 530 underskrifter mot den planlagte omreguleringen og utbyggingen av
Rikshospitalet på Gaustad.
Følg saken på PBE Saksinnsyn: 201704683
Les vellets innspill i saken: https://bnst.no/riksen/

Søndre Tåsen Gård
Solon Eiendom har kjøpt eiendommer i Blåsbortveien og ønsker å fortette fra 10 til ca. 100 boliger
Bydelsutvalget og Byantikvaren er sterkt kritiske til planforslaget.
I 2019 samlet vi inn over 1 400 underskrifter mot dette ekstreme fortettingsforslaget sammen med
Tåsenaksjonen. I 2020 stoppet PBE saken etter at utbygger ikke lyttet til innspill og føringer. PBE vurderte
at planforslaget ikke er i tråd med kommuneplanens føringer for småhusområder. Til tross for dette tillot
Byrådsavdelingen, utbygger å gå videre med saken.
BNST har i 2021 påpekt følgende over PBE i denne saken:
•
•

Både PBE og Byantikvaren er sterkt kritiske til det som foreslås revet/bygget – dette må utbygger
ta innover seg og justere planforslaget ned til et nivå som ivaretar områdets interesser
Deler av området rundt Søndre Tåsen Gård er regulert i henhold til Småhusplanen (S-4220) som
nå strammes inn. Dette bør få umiddelbare konsekvenser for den planlagte utbyggingen.

Følg saken på PBE Saksinnsyn: 201813512
Les vellets innspill fra 2021 i saken:
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021126943&fileid=9829281

Nordbergveien 10
Stolt Utvikling prøver å omregulere inngangsporten til Sogn Hageby fra 1 til 33 boliger
Også i dette (ekstreme) fortettingsforslaget er Byantikvaren og Bydelsutvalget kritiske. Det er også FAU
ved Tåsen Skole, som etterlyser utredning av konsekvenser for skoleveier og økt skyggevirkning for
skolens uteområder. Utbygger på sin side påstår at Darre Jensens Plass vil «styrkes» og ønsker å erstatte
en grønn oase med 1 hus med 4-5 etasjers blokker som bygges så nærme dagens trær at disse ikke vil
overleve. Bymiljøetaten har krevd at trygg skolevei og bevaring av trør skulle inkluderes i planforslaget,
men dette er ikke etterkommet.
BNST har påpekte i 2020 følgende overfor PBE i denne saken:
•
•
•

Omfanget og utformingen strider med kommuneplanen
Trafikkanalysen er et bestillingsverk
Illustrasjoner er misvisende

Følg saken på PBE Saksinnsyn: 201806581
Les vellets innspill fra 2021 i saken:
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021021975&fileid=9469037

Småhusplanen
Oslo Kommune ønsker å revidere reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by (S-4220)
Vi sendte august 2021 et innspill i en høringsrunde arrangert av PBE. Der tok vi utgangspunkt i typiske
problemstillinger som vi har erfart gjennom flere år. For hver problemsituasjon foreslår vi konkrete tiltak
som kan bidra til at Småhusområdene forblir grønne, trafikksikre og funksjonsdyktige.
Vi anbefaler både tiltak som er knyttet til endring av regler og bestemmelser i Småhusplanen (R) og tiltak
som relaterer seg til PBE sin forvaltning av planes regler (F). Vi satte de ulike tiltakene inn i en prosessmodell som tydeliggjør hvor tiltakene anbefales, hvilke mål de skal oppfylle og hvilke effekter som kan
oppnås hvis tiltakene innføres.

Det endelige målet for Oslos småhusområder kan oppsummeres i 5 momenter:
3.1 Småhusområdene må forbli grønne
3.2 Hage og uteoppholdsarealer må være funksjonsdyktige
3.3 Bygninger som endres og bygges nytt, må være harmoniske og passe inn
3.4 Det må settes av tilstrekkelig areal til parkering og snuing på egen tomt
3.5 Bygging og utvikling må skje på bærekraftig vis
Summen av tiltak vil gi følgende effekter fra søknad mottas til endelige vedtak fattes:
3.6 Søknader som mottas er mindre spekulative og enklere å behandle/avslå
3.7 Færre dispensasjoner innvilges – dette bidrar til færre dispensasjonssøknader og færre klager
3.8 Naboer forstår mer av reglene og klager mindre – også som følge av økt tillit til PBEs saksbehandling
3.9 Saksbehandlingstiden blir i snitt kortere når færre klager og færre saker sendes til Statsforvalteren
PBE sitt forslag til revidert småhusplan kan leses her: 202102096
Les vellets innspill her:
https://bnsvel.files.wordpress.com/2022/05/202102096-230721-bnst.pdf

Samarbeidspartnere 2021
Friluftslivets samarbeidsutvalg (FSU) i Nordre Aker

Les mer på http://www.osloogomlandfriluftsrad.no

Redd Ullevål Sykehus
Les mer på https://www.facebook.com/reddullevalsykehus/

Beboeraksjonen

Les mer på https://beboeraksjonen.no

Tåsenaksjonen

Les mer på https://www.facebook.com/taasenaksjonen/

Tips og bilder
Vi trenger tips og send oss gjerne dette via våre websider til https://bnst.no/kontakt-oss/ eller direkte pr epost
til kontakt@bnst.no
Bilder er viktige. Skjer det noe i ditt nabolag som du lurer på – utvikling, trafikkproblemer og regulerings- og
byggesaker, eller områdekvaliteter som savnes.

Berg Nordberg Sogn Tåsen vel
Medlemskort 2022
Medlemskontingent for 2022 er forfalt til betaling Har du nettbank, vennligst
betal via denne. Det letter vår registrering. Gjelder også de som bruker
brevgiro, hvis navn og adresse mangler, får vi ikke registrert innbetalingen.
Vær snill å skrive tydelig navn og adresse for å sikre en korrekt registrering i
medlemslisten.
Vipps-Betaling er også mulig: kode 93963
Velforeningen er en partipolitisk nøytral forening som arbeider for strøkets beste, med
bygge- og reguleringssaker, med trafikkproblemer, med grønt- og friarealer og en rekke
andre saker som er viktig for at det skal være godt å bo her. Alle som er fast bosatt i
strøket kan, og bør være medlem. Jo flere vi er, jo større tyngde har vellet når vi tar opp
saker med offentlige myndigheter på strøkets vegne.

Medlemskort 2022
Berg Nordberg Sogn Tåsen Vel

Berg Nordberg Sogn Tåsen Vel

