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DAGSORDEN:
1. Godkjennelse av innkallelsen
2. Valg av dirigent og to til å undertegne
protokollen
3. Referat fra årsmøtet i Ljans Vel 24. april 2018
4. Årsberetning for 2018
5. Regnskap for 2018
6. Revisors beretning
7. Fastsettelse av kontingent for 2020
8. Saker etter forslag fra styret
9. Innkomne saker fra medlemmer
10. Valg
På valg er Riikka Aubert, Elizabeth Alseen og
Harald Berg
Referat og rapporter vil ikke bli lest i sin helhet, kun
hovedpunktene vil bli gjennomgått.
Det vil bli bevertning etter møtet, og en orientering om
aktuelle saker.

KJ ERE LJANS BEBOERE

Hvor mange steder har alpinbakke, skøytebane, tennisbaner, korps, en fotballklubb,
sandvolleyballbaner, en båtforening og en
egen badestrand – alt på samme sted?
Ikke mange – men det har vi på Ljan! Det
er utrolig flott, og er noe av grunnen til at
det er så fint å bo på Ljan og at det er så
godt og hyggelig miljø her! Alle disse arenaene og aktivitetene drives med mye
dugnadsinnsats av mange av dere på
Ljan. Takk til dere, for deres bidrag til godt
miljø på Ljan!
Skredderjordet har de siste årene fått en
oppgradering og er blitt en arena for sommer- så vel som vinteraktiviteter. Det skyldes flere ting; det nye huset med skifterom,
kjøkken og toalett som er åpent hele døgnet, oppgradering av uteområdene med
benker, bord og grill, samt utbedring av
banen for sommeraktiviteter. Bak dette er
det også en dugnadsgjeng som tilrettelegger og sørger for aktivitet, gjør huset tilgjengelig og holder tilsyn året rundt.
Det er flere som etterhvert har lagt merke
til hvilket fantastisk område for aktivitet
Skredderjordet har blitt. I juni 2018 fikk
Ljans Vel årets foreningspris av Nordstrand Lions club. I tildelingen stod det:
«Foreningsprisen utdeles årlig til en frivillig
organisasjon, som i særlig grad har hatt
betydning for barn og ungdom i bydelen,

og som har medvirket til nyskapende ideer
og aktiviteter». Vi er veldig stolte og takknemlige for å motta denne prisen. Premien
på 10 000 kroner skal brukes til innkjøp av et
utendørs bordtennisbord til Skredderjordet.
En ny aktivitet å glede seg til!
Vi har et annet sted på Ljan som også
trenger dugnad og tilsyn, det er Ljansbadet. Forsommeren ifjor var veldig bra med
mye fint vær over en lengre periode. Da
var det i perioder fullt på badet og tidvis litt
lite trivelig. Erfaringen fra i fjor var at det
fungerte bra å ha kontroll av medlemskskap
i porten slik at vi unngår uønsket besøk av
folk uten medlemsskap i vellet. Dette krever
imidlertid en innsats fra flere.
Vi håper også at flere kan finne veien til vårdugnaden på Ljansbadet, som i år er lørdag
4. mai. Benytt anledningen til å tilbringe noen
timer sammen med andre Ljansbeboere
på Ljansbadet. Det er sosialt og hyggelig!
Årsmøtet i Ljans vel avholdes tirsdag 23. april
på Menighetshuset. Vi håper å se deg der!
Ha en fin vår og sommer!
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• Tiltaksstopp i kvartalet Peder Holters vei /
Herregårdsveien / Gamle Herregårdsvei /
Madam Maren Juels vei: Det ble påpekt
en feil i referatet og presisert at det er
innført stans på ALLE tiltak, ikke bare
store. Dette ble til en viss grad imøtegått, men må undersøkes litt nærmere.

6. Revisors beretning
Revisor anbefalte godkjenning av regnskapet.

8. Saker etter forslag fra styret
Styret har ingen saker.

3. Referat fra årsmøtet i Ljans Vel
19. april 2017
Referat ble godkjent uten kommentarer.

• Trafikkplanen: Jobbet mye med ny revidert
trafikkplan. Her jobbes det hovedsakelig
med to områder: Gjennomgangstrafikk
og trafikk rundt skoler. Det har vært mye
fokus på å skjerme Ekebergsletta, og flytte
belastningen til Ljabruveien – dette har
blitt stoppet.

4. Årsberetning for 2017
Årsberetning godkjent uten merknader.
Styret, utvalgene og andre oppsummerte
sine aktiviteter og viktige hendelser i henhold til referat i årsberetningen.
Noen utdypninger:

Tilsynsutvalget for Ljansbadet
• Det har allerede vært to fester med en del
fyll og hærverk, med mest mindreårige.
Alle voksne oppfordres til å legge kveldsturen ned til Ljabba – jo flere trygge voksne, jo færre fester og uvedkommende.

Reguleringsutvalget
• Nye kart er veldig gode og presise, men
velgrensene er ikke helt entydige. Det
blir etterspurt om strandsonen også er
revidert, da det fremkommer flere skiller
i området Katten/Sanddyna. Det ble opplyst at hele dette området tilhører Oslo
kommune.

Innspill og tips fra årsmøtet
Innspill på at årets vinter har medført bruk
av midlertidig snødeponi forskjellige steder
på Ljan. Dette bør følges opp til neste vinter.

Det var om lag 45 fremmøtte inkludert styret.
1. Godkjennelse av innkallelsen
Godkjent uten innsigelser.
2. Valg av dirigent og to til å underskrive
protokollen
Valg av dirigent: John Tore Norenberg
Valg til underskriving av protokollen:
• Cecilie Hemme
• Lars Wiese

• Det er noen uklarheter rundt grensen ved
Store Ljan Gård og Store Ljan Barnehage.
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5. Regnskap for 2017
Regnskapet ble gjennomgått av forretningsfører Anders Wahl, og godkjent uten
merknader.

7. Fastsettelse av kontingent for 2019
Styret forslår videreføring av kontingenten
på 350 kroner. Dette ble godkjent.

9. Innkomne saker fra medlemmene
Det foreligger ingen innkomne saker fra
medlemmene.
Det etterspørres om styret kan følge opp
hva planene for fortaus- og andre asfaltarbeider er.
Ble uttrykket stor glede (fra noen) om at
man har greid å holde Gladvollveien fri for
snø og kjørbar hele den snørike vinteren.
Det ble også uttrykt stor glede over nytt
rekkverk i Herregårdsveien.
Oppfordring fra salen om å jobbe mer med
Liadalen – sikring, tilsyn m.v. langs elven.
10. Valg av styre
På valg i var styremedlemmer Magne Lome,
Kristi Hjelle Horntvedt og Elin Ludvigsen,
og styreleder Lars-Ivar Sandboe. Alle fire
tok gjenvalg.

Anders Wahl ble anmodet om å fortsette
som regnskapsfører, og han aksepterte
dette.
Revisor Tor Birger Skogen ble gjenvalgt.
Valgkomiteen består av Finn-Erhard Johannessen og Morten Bjørn-Hansen.
11. Diverse
Lars-Ivar Sandboe gjorde rede for styrets
gjennomførte og planlagte aktiviteter:
• Ordinære oppgaver
		 - Ordensutfordringer på Ljansbadet
		 - Oppgraderinger og vedlikehold på
		
Ljansbadet
		 - Huset på Skredderjordet er praktisk
		
talt ferdigstilt
		 - Kulturutvalget – arranger opplegg på
		
St. Hans som vanlig, og avholder
			 jazzkonsert den 26. aug. på Ljans			 badet.
12. Utmerkelser
• John Tore Norenberg, dirigent
• Anders Wahl, forretningsfører
• Tor Birger Skogen, revisor
• Steinar Wulfsberg-Gamre,
web- og Facebookredaktør
• Knut Heidem og Alf Grove Knudsen
avtroppende tilsynsutvalg
• Ola Frøysaa for å ha laget ny
oppslagstavle ved Joker
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arsberetning 2018
Ildsjelpris
Ildsjelprisen for 2018 ble tildelt Karin Madsen for å ha stelt rosene på Ljan stasjon
gjennom 50 år.
Bevaringspris
Bevaringsprisen for 2018 ble tildelt Tove
Hemme for oppussing og oppgradering av
kirkestolene i Ljan Kirke. Stolene ble pusset
opp og trukket med Tove Hemmes egenproduserte gyldenlær.

Ildsjelsprisen for 2018 ble tildelt Karin Madsen og
Bevarngsprisen ble tildelt Tove Hemme.

Lars Wiese
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Cecilie Hemme Granerud

Leder:
Nestleder:
Styremedlem:

Lars-Ivar Sandboe ....................... 992 32 356
Harald Berg.................................. 928 10 076
Kristi Hjelle Horntvedt.................. 908 51 286
Elizabeth Alseen........................... 930 46 265
Riikka Aubert ............................... 482 40 320
Magne Lome................................ 913 92 881				
Elin Ludvigsen.............................. 414 23 340

Valgkomité:

Finn Erhard Johannessen
Morten Bjørn-Hansen

Revisor:

Tor Birger Skogen ........................ 22 61 34 15

Forretningsfører:

Anders Wahl ................................ 917 19 335
and-wah@online.no

Tilsynsutvalg
for Sanddyna:

Magne Lome................................ 913 92 881

Tilsynsutvalg
for Skredderjordet:

Bjørn Viggo Knutsen.................... 913 23 119

Reguleringsutvalg:

Torkild Thurmann-Moe, formann.. 22 61 10 89
Svein Thorp, Svein Jørgensen, Knut Kittelsen

Kulturutvalg:

Siri Eide, Gro Malones, Helge Lindstad, Kristi Hjelle Horntvedt

Representant i styret
for SA Ljanshuset:

Baard Lund
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I 2018 har mye av engasjementet til styret
og sakene vi har jobbet med omhandlet
Skredderjordet og Ljansbadet.
I år ble det ikke tildelt frivillighetsmidler fra
bydelen til drift av hus og skøytebane på
Skredderjordet, og det måtte b.la jobbes
med å få finansiert leie av traktor. I november
ble det avholdt møte på rådhuset med byråd
for kultur, idrett og frivillighet, for å forklare
situasjonen med behov for driftsmidler. Bydelen ble gjennom dette oppmerksom på
saken og stilte da heldigvis midler til rådighet
for leie av traktor. Stor takk til bydelen for
dette!
En forsommer med veldig bra vær, medførte
stort besøk på Ljansbadet. Det kan vel
sies at det til tider var «fullt» på Ljansbadet,
og det fremkom et behov for å begrense
ikke-medlemmers bruk av Ljansbadet. Styret
iverksatte da en vaktordning i porten noen
helger for å kontrollere medlemsskap. Virkningsfullt der og da, men det er tidkrevende
og utfordrende å få vakter til alle de fine

dagene. Styret har utover dette jobbet med
de årlige sakene som går igjen, arrangert
Iskarneval på Skredderjordet og St.Hans
feiring på Ljansbadet.
Det er gjennom året begrenset med saker
til styret fra medlemmer. Send oss gjerne en
mail hvis det er saker til styret eller informasjon om annet på Ljan dere ønsker å
formidle til oss. Sendes på e-post til post@
ljanvel.no.
Ta også kontakt om du er interessert i Ljan
og kunne tenke deg å bidra i styrets arbeid.
Vi har i 2018 videreført salg av boken om
Ljans historie via Facebook (med levering
hjem på døra), samt at den kan kjøpes på
Joker Ljan.
Styret har i 2018 avholdt 9 styremøter. Antall medlemmer har økt med 40 i 2018. Ved
årets slutt hadde vellet 761 medlemmer/ husstandsmedlemmer. I tillegg er det 3 kollektive
medlemsskap. Ljans Vel har 3 æresmedlemmer.

BOR DU PÅ LJAN OG ØNSKER Å BLI MEDLEM?
Kontonummer for nye medlemmer: DnB 1645 05 77964
Kontingent: kr 350,- pr. år. Merk innbetalingen ”Nytt medlem + adresse”.
Vil du vite mer om hva som foregår i Ljans Vel?
Følg oss på facebook og på nettsidene www.ljansvel.no
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Reguleringsutvalget består av Svein Jørgensen, Knut E. Kittelsen, Svein Thorp og
Torkild Thurmann-Moe (leder).
Utvalget engasjerer seg i syv hovedtemaer:
• Kommunens og privates forslag til reguleringsplaner i vårt område, når forslagene
har en viss allmenn interesse. Det samme
gjelder forslag til dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplaner. Ved særlig behov, selv ta initiativ til reguleringsplaner
eller endring av planer.
• Bymessig fortetting i «knutepunkter» med
kollektiv trafikk i flere retninger.
• Trafikkplaner som vil få betydning for
vårt område.
• Trafikk- og parkeringsforhold.
• Kabler i luftspenn i boligområder.
• Veiledning og bistand i enkeltsaker av
en viss prinsipiell interesse – etter henvendelse fra vellets medlemmer. Det tas
vanligvis ikke opp saker som innebærer
tvist mellom medlemmene.
Samtlige utvalgsmedlemmer deltar aktivt
i utvalgsarbeidet, og ønsker å opprettholde
kontakt med velmedlemmer/ beboere.
Vi oppfordrer vellets medlemmer til å ta
kontakt med reguleringsutvalgets medlemmer når de føler behov for informasjon
eller bistand, f. eks i regulerings- og byggesaker, eller annet.

Gjeldende reguleringsplaner innen
vellets område
Det nye byrådet ønsker å tilrettelegge for
økt tilflytting og boligbygging i Oslo, og vil
blant annet ha økt bymessig fortetting flere
steder i småhusområdene. Hvordan og
når dette vil påvirke Ljansområdet er vanskelig å si. Bymessig fortetting er etter tidligere regler bare aktuelt omkring trafikkknutepunkter med kollektivtrafikk i flere
retninger, og det finnes ikke her. Men det
kan føre til at tidligere vedtak om fortetting
rundt Skysstasjonen/Matkarusellen blir gjenopptatt og videreført, men dette vil neppe
komme høyt på prioritetslisten. Så inntil
videre er det ingen endringer i områdets
reguleringsplaner.
Mesteparten av vellets område dekkes da
av Nordstrandplanen, og en mindre del av
Småhusplanen (østlige delen av Peder
Holters vei, østsiden av Herregårdsveien, og
deler av Midtåsen, Åsdalsveien og Knut
Øiens vei). For området rundt Joker gjelder,
som nevnt, formelt planer for bymessig
fortetting, og for enkelte eiendommer gjelder
fra gammelt av andre reguleringsplaner.
Vi anbefaler at alle tar rede på hvilken plan
som gjelder for deres eiendom.
Aktiviteter og arbeidsform i 2018
Det er holdt fire formelle utvalgsmøter
i 2018, men vi holder løpende kontakt
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mellom møtene. Arbeidet har vært konsentrert om ferdigstillelse av det nye dynamisk
digitale kart over Ljans Vel-området, kabler
i luftspenn, omregulering/byggestopp saken
for området Peder Holters vei / Herregårdsveien / Gamle Herregårdsvei / Madam Maren
Juels vei, bydelens forslag til ny trafikkplan og forslag til en bedre hjemmeside.
Det har også vært jobbet videre med veiskilting til Ljan og tverrgående kollektivtilbud i bydelen.
Vellets styreleder, Lars-Ivar Sandboe, er
holdt løpende orientert om utvalgets virksomhet, og har deltatt i saker.
Vi har fortsatt løpende kontakt og samarbeid med andre velforeninger og velsammenslutninger, blant annet Fellesutvalget for
velforeninger i bydel Nordstrand (FU), og
fremmet forslag og ønsker overfor kommunale etater og politiske organer. Ljans vels
representant er Torkild Thurmann-Moe.
Tiltaksstopp i kvartalet Peder Holters vei
/ Herregårdsveien / Gamle Herregårdsvei / Madam Maren Juels vei
Plan- og bygningsetatens tiltaksstopp
fortsetter, og etaten behandler ikke søknader
om tiltak. I saksbeskrivelsen sier etaten at
søknader om mindre tiltak, som ikke berører
bebyggelsesstruktur o. l., kan behandles,
men beboere i området opplever at dette
ikke stemmer.
Utvalget har sett nærmere på en av sakene,
og har kontakt med boligeieren for å undersøke om noe kan gjøres fra vellets
side. Vi ønsker at andre beboere i området
som har lignende erfaring kontakter utvalget
v/ Knut Kittelsen.
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Bedre kartmateriale for Ljansområdet.
Det digitale dynamiske kartet er nå på
plass på vellets hjemmeside. Det har vært
litt etterarbeid med i kvalitetssikre vellets
grenser enkelte steder. Kartet viser mange
detaljer, som vellets grenser, den enkelte
eiendom/tomt, påstående bebyggelse, gatenummer og matrikkelnummer, veier og
toglinje osv. Man logger seg på ved å klikke
på linken som er gitt i hjemmesiden, og kan
få frem et ønsket utsnitt av området. Dette
kan forstørres/forminske på skjermen, man
kan legge inn veibeskrivelse, sende det
elektronisk til evt. besøkende, og ta utskrift
om det er ønskelig. Kartmaterialet kan lages
i papirutgave, f.eks. i A4 format for bruk
som en dobbelside i vellets årsmeldingen.
Ljan som stedsnavn, ønske om
veiskilting
Forholdet har vært tatt opp flere ganger tidligere, og vi ønsker å få veiskilting til hjelp for
besøkende som er ukjent på stedet. Utvalget
har laget forslag til ny og bedre tekst til brev til
kommunen, og vellet har sendt brev til Bymiljøetaten og bedt om møte og evt. befaring.
Etaten har foreløpig ikke svart.

på grunn av tiltagende sentralisering av
offentlige og private tjenester, som skoler,
eldre, helse, post og butikker. Alt er, eller
skal, samles på platået.

Denne saken, pluss deler av BU’s forlag til
revidert transportplan for bydelen, tyder på
at BU, med nåværende sammensetning,
ikke har særlig stor omsorg for Ljan.

Vi var derfor fornøyde med at bydelsutvalget endelig engasjerte seg, de ønsket
også å ta med flere av de nedre deler av
bydelen inkludert øyene i prosjektet, og
Ljans medlem i FU støttet dette.

Utvalget fortsetter arbeidet med tverrgående kollektivtilbud også for Ljan.

Men gleden ble kortvarig. Bydelsutvalgets
komitéforslag omfattet bare øyene og nedre deler av Bekkelaget og Nordstrand.
Ljan var utelatt av komiteen, ”for da ble
ruten for lang”. ”Ljan ville dessuten få stor
glede av dette forslaget, for det er jo bussforbindelse til nedre Nordstrand”.

Andre saker
Utvalget følger opp saken omkring gangvei
Vølund/jernbaneundergang etc.

Torkild Thurmann-Moe
Leder av Reguleringsutvalget

Ved BU’s behandling av forslaget, var det
forslag om å inkludere Ljan i ruten, men
flertallet sluttet seg til komiteens forslag.

Kabler i luftspenn
Etter at vellet har sendt flere brev om dette
problemet, har etaten svart. De konkluderer
med at kabler bare kan legges under jorden
når veien blir totalt ombygget.
De støtter således ikke vårt forslag om ”automatisk” å inkludere nedgravde kabelrør
ved alle typer veiarbeidstiltak.
Tverrgående kollektivtilbud
Vellet har i en årrekke argumentert for tverrgående kollektivtilbud i bydelen, blant annet
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sanddyna og ljansbadet
Maken til sommer har det sjelden vært på
Ljansbadet. Til glede for små og store åpnet sesongen tidlig med vårdugnad 5. mai.
Da gjør vi Ljansbadet klart for ny sesong
med å rydde etter vinteren, sette ut badestiger, klargjør bryggen og badeanleggene
for sommerens bruk. Vi er takknemlige for
alle som stiller opp og bidrar. Dette er en
fin familieaktivitet, med fyr på grillen og
oppgaver for store og små. Informasjon
om tidspunkt for dugnad finner du på
hjemmesiden og facebooksiden vår.
For de fleste åpner sommersesongen med
vår tradisjonelle utegudstjenste som i år var
8. mai.
Tradisjonen tro ble St. Hans feiret på Ljansbadet med sang og musikk, jordbær og fløte.
I juni og august ble det arrangert morgenyoga på Jabba med instruktør Sunniva Egge Sipus, vi fortsetter med
dene tradisjonen også i 2019.

Suksessen med yoga på bryggekanten
har fortsatt i år. Stort sett full brygge hver
gang, og med det strålende været vi hadde
i sommer, ble timene gjerne avsluttet med
en dupp i fjorden. Vi fortsetter denne tradisjonen også i 2019 med oppstart i mai/
juni dersom været tillater det. Dette kunngjøres på Ljan Vel sin Facebook side.
St. Hans var tradisjonsrik. Levende musikk,
bål, blomsterkranser i håret og nyplukkede
jordbær. I år spilte italienske Robert Palermo
og Pierluca Taranta vakre toner på gitar og
trekkspill. I år tok ca. 120 ljansfolk turen ned
til Ljansbadet.
12 ljans vel 2018

Sensommeren ble avsluttet med nok en
musikalsk happening på Ljansbadet. Ljans
Vel arrangerte jazzkonsert med bandet
Torres Funk Collectiv med Magnus Bakken på saksofon, Bjørn Vidar Solli på gitar,
Bo Dunic Berg på bass og Raciel Torres
på trommer. Dette er jazz på høyt nivå, og
vi håper de vil komme tilbake og spille for
oss i 2019.

Rikka Aubert og Kristi Hjelle Horntvedt
					

Ljansbadet er veldig populært blant ungdommer på tidlig sommer. Det kom mange
som ikke har noen tilknytning til Ljan. Vi
opplevde også noe hærverk som førte til
at vi tidlig organiserte frivillig vakthold for å
bortvise de som ikke er medlemmer av
Ljans vel. Det er viktig for oss å beholde
denne perlen som et vakkert samlingspunkt for lokalsamfunnet, der alle kan føle
seg trygge og hjemme.
For 2019 sesongen vil vi også organisere
frivillig vakthold, og oppfordrer alle til å melde
seg for å gå innom Ljansbadet jevnlig og
gi beskjed til tilsynsutvalget dersom man
opplever at ting ikke er som de skal. Vi
minner om at badet drives frivillig, og det
er alles ansvar at det er ryddig og velholdt.

I år arrangerte vi morgenyoga på Ljansbadet.
Det var mange som møtte opp tidlig på
morgenen da Sunniva fra Yoga Ki instruerte.
Det var mange som satte pris på tilbudet
og for en start på morgenen med yoga og
et lite morgenbad før dagen starter.
Det ble en vakker St. Hansaften på Ljansbadet i år også. Robert Palermo sto for musikken med stemningsfull italiensk trekkspillmusikk, og vi sto for jordbær og fløte til gjestene.
Den 8. august arrangerte vi en jazzkonsert
med Torres Funk Collectiv, med musikere
som Raciel Torres, Bjørn Vidar Solli, Bo Dundic Berg og Magnus Bakken. Det ble en stor
suksess som vi håper å gjenta.
Det er deilig med lange late dager på Ljabba
for store og små. Vi er glade for at så mange
setter pris på vår lille sørlandsidyll.
Sesongen ble avsluttet med høstdugnad den
22. september. Det var ruskete på slutten av
sommeren og høyvannet gjorde at vi ikke
fikk tatt inn bryggen før vannet hadde sunket.
Vi takker for alle som var med på de tunge
løftene og klargjøring for vintersesongen.
Vi gleder oss alt til neste sesong. Husk at
som medlem i Ljans vel så er Ljabba litt din.
Huset på Sanddyna leies fortsatt ut til Eirik
Tveiten.

ljans vel 2018 13

Skredderjordet – der alle er velkomne
Aktiviteten på Skredderjordet har også i år
vært stor. For oss i dugnadsgjengen er det
en stor glede å se hvor mange som bruker
Skredder´n, sommer som vinter. Lavterskeltilbudet med vollyball og fotball om sommeren og bydelens eneste skøytebane om
vinteren er en stor suksess. Det har denne
sesongen vær nye rekorder av besøkende.
Oslo Volley disponerer 3 volleyballbaner.
Ønsker man å spille uten å være tilknyttet
klubben er det fult mulig. Den ene banen
kan disponeres av alle som ønsker å spille
volleyball. Det er flott å se barn og unge
boltre seg til langt ut på kvelden. Vi minner
om at det skal være ro på Skredderjordet
etter klokken 22.00.
I påvente av ny fotballbane på Hallagerjordet
bruker Ljan Fotball Skredderjordet som
treningsarena for alle lagene, totalt 163
spillere. Ljan Fotball arrangerte Tine fotballskole i sommer med 54 påmeldte deltakere.
I vintersesongen 2018 har det blitt installert
en flott slipemaskin som alle kan ha glede
av. For en rimelig pris kan dere få slipt skøyter gjennom hele vinteren. Det er morsommere å gå med skarpe skøyter. Ta kontakt
med Anders Wettre, Thomas Altmann eller
Martin Kollandsrud for avtale om sliping.
Kontaktinformasjon og annen informasjon
om baneforhold etc. finner du på facebook: Skredderjordet Spontansport.
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Hver morgen og kveld gjennom hele året
brukes området av turgåere med og uten
hund. Det er en sosial og flott møteplass
i grønne omgivelser som det dessverre blir
færre og færre av i et presset boområde.
Med prestasjonspress på skole, sosial aksept, dataspill og press fra flere hold, er
det viktig at det finnes lavterskeltilbud for
alle. Skredderjordet skal være et GRATIS
tilbud med plass til alle uansett alder, kjønn
eller motivasjon. Dersom Skredderjordet kan
gi en eller flere et fristed fra dette presset
har vi lykkes med det vi holder på med.
Ljan´s Vel bruker store ressurser på å drifte
Skredderjordet. I 2018 sesongen fikk vi avslag på søknaden om Frivillighetsmidler av
Bydelen til leie av traktor for å børste og
måke banen. Ljan´s Vel betaler også for
vask av toalettene, maling og vedlikehold
av huset som eies av Bydelen
Møte med byråden
Vi i dugnadsgjengen mener Bydel Nordstrand må dekke alle kostnadene knyttet
til driften av Skredderjordet. Banen brukes
av barnehager, skoler, beboere i hele bydelen og mange fra tilstøtende bydeler.
Det er Oslo kommune v/bydelen som er
eiere av Skredderjordet. Haakon Wettre og
Morten Altmann fra dugnadsgjengen og
velformann Lars Ivar Sandboe fikk til et møte
med byråden for kultur, idrett og frivillighet,

For en rimelig penge kan alle få nyslipte skøyter. Ny
slipemaskin er blitt installert i bua på Skredderjordet.

Rina Mariann Hansen, og 4 personer fra
avdelingen i Oslo rådhus.
Vi informerte om Skredderjordet og driften,
og avsluttet med informasjon om at det ikke
ville bli lagt skøyteis på Skredderjordet i år
hvis vi ikke fikk støtte til leie av traktor
m.m. Flere barnehager og skoler som bruker
Skredderjordet skrev brev til byråden og
forklarte hvor viktig Skredderjordet er for
barn og ungdom i hele Bydel Nordstrand.
Resultatet ble at Frode Kyvåg, som er byrådsrepresentant, tok kontakt med bydelsdirektør Arve Edvardsen i Bydel Nordstrand.
I etterkant av møtet på rådhuset hadde
Morten hadde tett dialog med Edvardsen,
og etter få dager kunne bydelen bekrefte
støtte til driften av Skredderjordet. Vi vil nå
få etterbetalt frivillighetsmidler for 2018.
En stor takk til Kyvåg og Edvardsen.

mener bydelen må sette av en fast sum
hvert år til drift og vedlikehold, dette for at
vi skal kunne opprettholde et lavterskeltilbud.
Til syvende og sist er det politikere som
setter av midler som vi må få fra bydelen.
Med dette henstiller vi til at det må settes
av midler til driften, så lenge det er et ønske
om å opprettholde Skredderjordet som en
friarena for absolutt alle. Bydelen ved vår nye
kontakt Andrea Dannemark må få mulighet
til å disponere midlene til oss etter behov.
Vi håper også Oslo Volley kan bidra økonomisk til driften av Skredderjordet.
Er det noen av Ljans Vel´s medlemmer
som kan være med å påvirke beslutningstakerne i Bydel Nordstrand eller Oslo kommune så meld fra til undertegnende. Vi vil
selvfølgelig fortsette dialogen med bydelen.
Vi minner om at alle er ansvarlige for å
plukke søppel og holde området pent slik
at alle brukere trives på banen.
Vi har fått med oss 4 nye ivrige entusiaster
til å være med å måke og sprøyte isen på
Skredderjordet. Vi trenger stadig påfyll av
ildsjeler som vil være med å bidra, slik at
Skredderjordet er et flott sted å være. Vil du
være med i dugnadsgjengen, ta kontakt med
Morten eller Haakon.
Takk til alle brukere av Skredderjordet.

Haakon Wettre
Tlf.: 906 49 103

Morten Altmann
Tlf.: 977 78 050

Dugnadsgruppen og Ljans Vel ønsker en
forutsigbarhet i driften av Skredderjordet så
lenge banen driftes av frivillige. Det må nå
søkes hvert år om frivillighetsmidler. Vi
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ljan alpin
Ljan fotballklubb ble etablert i 2011, som
et lavterskeltilbud for barn i nærmiljøet.
Det startet med et lag, året etter kom et
nytt lag og tilveksten har siden fortsatt.
I 2018 hadde vi 8 lag påmeldt til seriespill
for barn. I tillegg har vi i vintersesongen
hatt 5 lag påmeldt i futsalserien.
Ljan Fotballklubbs visjon er å skape et godt
samhold gjennom fysisk aktivitet i nærmiljøet, med respekt for hverandre og hvor
det legges til rette for glede og mestring.
Med Ljan fotballklubb ønsker vi å være et
inkluderende lavterskeltilbud innenfor barnefotballen primært og skal først og fremst
fokusere på styrking av sosiale nettverk
og moro med ball for alle. Klubben skal
stimulere medlemmene til ”løkkefotball”
på egen hånd, i tillegg til faste, organisert
treninger og kamper. Gjennom fotballen
knytter både barn og voksne gode relasjoner
til andre i nærmiljøet og den stadige tilveksten vitner om at dette er et kjærkomment
og populært tilbud for nærmiljøet.
Gjennom Ljan fotballklubb ønsker vi å
være med på å gi barna våre en aktiv oppvekst og et solid grunnlag for et sunt og
godt liv. Vi ser at vi når mange barn som
ikke ellers ville spilt fotball. Gjennom foreldrenes frivillige innsats føler vi at vi er med
på å skape muligheter for fysisk aktivitet
og ikke minst et trivselsfremmende tilbud
i nærmiljøet. Det er viktig for klubben å holde
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kostnadene nede. Det er lagets trenere og
oppmenn som setter treningsavgiften ut fra
forventede utgifter laget vil ha til for eksempel
deltagelse på cup’er, leie av bane og utstyr
laget har behov for.
Ljan fotballklubb har ikke egen hjemmebane og det meste av treningen foregår på
Skredderjordet, Skredderjordet er en løkke
og tilfredsstiller ikke kravet for en godkjent
fotballbane, hjemmekampene til Ljan fotball spilles derfor for tiden på Ekeberg. Det
arbeides mye med å skaffe en egen hjemmebane til klubben, som både vil gi oss
mye bedre treningskapasitet, samt gi oss
mulighet til å få spille kamper i eget nærmiljø. Dette er noe som vil bety mye for
barn i alle aldre på Ljan.
Gjennom vinteråret trener de ulike lagene
i gymsalen på Ljan skole, men vi har i år
også gått ut og leid treningstid på en utebane for flere av lagene, da det er for liten
kapasitet på skolen.
Om du ønsker å bli bedre kjent med klubben
kan du besøke oss på: www.ljanfotball.no,
ljanfotball@gmail.com eller på facebook:
Ljan fotball.

Trine Haug Wiese
Styreleder Ljan Fotball

Ljan Alpin gjennomførte i 2018 sitt sjette
driftsår som selvstendig klubb med visjonen
“Trygghet – Glede – Mestring”. Klubben
representerer et lavterskel tilbud til alle.
Ljan har lange alpine tradisjoner hvor flere
generasjoner har ”vokst opp» i bakken.
Slalåmbakken i Sloreåsen har eksistert i nær
40 år i sin nåværende form. Heisanlegget
driftes av ildsjeler som holder i gang sikker
og stabil drift. Alle aktiviteter er basert på
dugnad og frivillighet. Driftsmessige oppgaver som kiosk, heisvakt og bakkevakt
utføres av foreldre til barn på kurs.
Det investeres snøproduksjonsutstyr, ytterligere sikkerhetstiltak og andre nødvendigheter etter behov. Produksjonen av snø
forbedres stadig og sikrer lange sesonger.
Driften av Sloreåsen Alpinbakke forutsetter
en fungerende heis, preppemaskin(er) og
stabil snø-produksjon.
Oslo Kommune kjører nå et prosjekt for å
oppgradere heis, prepper og toalett fasiliteter. Planlagt fullføring til vinteren 2021.
Dette vil sikre drift av bakken for generasjoner fremover.
Ljan Alpin arrangerer kurs og treninger i aktivt
alpint, freestyle og snowboard. Her opplever
klubben en jevn stigning i antall deltagere.
«Free Friday» konseptet ble videreført
også i 2018, hvor alle kjører gratis i bakken

på fredager. Vi ser at dette tiltrekker andre
brukergrupper enn de som går på kurs,
trener og deltar i konkurranser. Alle kjører
på ski og snowboard side om side. Klubben får gode tilbakemeldinger på tiltaket:
FreeFriday har kommet for å bli!
Klubbens aktive alpinister viser god fremgang i konkurranser og de er godt synlige
ved renn og samlinger, også på toppen av
resultatlistene. Tidlig februar hvert år arrangeres Ljansrennet som en del av Oslocupen. Her deltar aldersgruppene fra 8 år
til 12 år fra Stor-Oslo området.
Det er god oppslutning blant foreldre og
frivillige rundt Ljan Alpin og Sloreåsen. Siden klubbens drift er dugnadsbasert, ser
barna at foreldre bidrar sammen. Dette
bidrar til et godt og trygt miljø. Klubben
trenger imidlertid hele tiden flere foreldre
som kan være med å hjelpe til. Ljan Alpin
kan friste med et godt miljø, og innsatsen
blir et viktig bidrag til og for nærmiljøet. Vi
oppfordrer alle som ønsker å være med
om å ta kontakt med oss.
Styret i Ljan Alpin ønsker å takke alle foreldre,
driftsgruppen, dugnadsgjengen, trenerne,
sponsorer og alle andre som gjør en innsats
for Sloreåsen Slalåmbakke og Ljan Alpin.

Styret, Ljan Alpin
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ljan tennisklubb

sanddyna batforening

Ljan Tennisklubb ble etablert 10. juni 1931.
Klubbens anlegg i Gladvollveien 21 består
av klubbhus/garderober, to Plexipave baner,
to grusbaner og to minitennis baner. Klubben
er drevet av frivillige og gjennom dugnadsarbeid. Vi har to faste trenere som gir både
barn og voksne trygge læringsrammer.
Klubben har nærmere 200 medlemmer og
aktivt medlemskap gir rett til bruk av plexipave- og grusbanene i sommerhalvåret.
I vinterhalvåret blir plexipavebanene omgjort
til innendørsbaner ved hjelp av en overtrykkshall (boble). Bruk av bobla forutsetter ikke
medlemskap, men medlemmer betaler en
lavere pris for leie av time innendørs enn
ikke-medlemmer.
Klubben driver organisert treningsvirksomhet for mer enn 100 personer, fordelt
på nybegynnere, juniorer og seniorspillere.
Vi ser økt interesse for våre kurs rettet mot
voksne nybegynnere. Det er aldri for sent
å begynne å spille tennis!
Vi hadde i 2018 en økning i antall medlemmer og vi konstaterer at vi har snudd en
nedgangen i medlemsmassen til en liten
oppgang. Klubben har i dag en god medlemsliste bestående av aktive medlemmer
i Ljan Tennisklubb, men vi har fortsatt ledig
banekapasitet og vi ønsker oss enda flere
medlemmer, både barn og voksne. I 2019
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skal vi knytte oss til tennisforbundets Play+
stay metodikk som skal gi god mestring tidlig
og raskere progresjon på tennisskolen.
Det blir moro å spille når man mestrer og
merker fremgang.
De siste årene har klubben oppgradert
anlegget. Driftssystemet til bobla er nytt og
klubbhuset er vesentlig oppgradert. Klubbhuset leies ut til private arrangementer, og
er veldig populært til å benytte ved bursdager, konfirmasjoner o.l. Til sommeren planlegger vi også å fornye begge plexipavebanene.
Vi ønsker nye medlemmer velkommen. Gå
inn på ljantennis.no for mer informasjon om
hvordan man melder seg inn. Ljan tennisklubb er også på facebook.

«Båtværet» 2018
Mesteparten av sommeren 2018 var preget av strålende vær med mange fine båtdager. Så kom en høst med uvanlig mye
kraftig vind og høye bølger som medførte
ødeleggelser på både båter, brygger og
bøyer på Sanddyna.
Medlemmer og plasser
Ved utgangen av 2018 hadde Sanddyna
båtforening 117 medlemmer. Foreningen har
i underkant av 50 båtplasser fordelt mellom
brygge- og bøyeplasser. Ved utgangen av
2018 var det også lagret 55 kajakker, kanoer
eller brett på Sanddyna. Når det gjelder
mulighet for båtplass er det ventetid på
brygge- og bøyeplasser. Sommerplasser til
kajakker, kanoer- eller brett er stadig mulig,
mens det for tiden er noe mere usikkert
i forhold til muligheter for vinterlagring.

Styret, Ljan Tennisklubb
Dugnader og aktiviteter
I 2018 er det gjennomført mange dugnader med stor innsatts av medlemmene.

Ødeleggelsene etter den kraftige vinden
med høye bølger krevde mye reparasjon
og opprydding. Skinnegangen var også
etter mange år blitt rusten og slitt og måtte
derfor byttes ut. Alt arbeidet med dette ble
utført på dugnad. Foreningen fikk i juli et
pålegg av Vann- og Avløpsetaten om å installere tilbakeslagssikring for ferskvannet
til brygga. Pålegget skyldes i ny lovregulering.
Loven vil også gjelde for Ljansbadet. Tilbakeslagssikringsventilene ble derfor installert slik at både Sanddyna og Ljansbadet
fikk tilbakeslagssikring.
Opplysninger og kontakt
Båtforeningen har egen hjemmeside, www.
sanddyna.no. Der finnes alltid oppdatert
informasjon om våre aktiviteter, bl.a. om
sommerfesten for medlemmene som arrangeres i juni hvert år. Oversikt over kontaktpersoner finner du også der, samt skjema
for innmelding.
Øyvind Nordli, sekretær
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Korpset hadde per 31. desember 2018 totalt
52 medlemmer, noe som er ni medlemmer
flere enn året før. Medlemmene var fordelt
slik: 22 i hovedkorpset, 12 i juniorkorpset
og 18 aspiranter.

fulltallig korps. Juniorkorpset ved dirigent
Ole Bendik Svendssen spilte tre stykker og
fikk prisen for god formidling. Hovedkorpset
stilte opp i tredje divisjon og fikk en flott
tredjeplass for innsatsen.

Dirigenter
Dirigent hovedkorps: Kent Gøran til juni
2018. Marte Hansen startet som hovedkorpsdirigent august 2018.

Norsk musikkorps forbund 100 år, jubileumsparade på Karl Johan, 28. april
I anledning Norges musikkorpsforbunds
100-årsjubileum ble det arrangert en stor
parade fra Akershus festning til Slottsplassen. LSM deltok sammen med Nordstrand
drill og det ble en flott dag med nydelig vær
og masse korpsmusikk.

Dirigent junior- og aspirantkorps:
Ole Bendik Svendsen
I tillegg har korpset instruktører til alle instrumentgruppene både fra Oslo Kulturskole
og som vi engasjerer selv.
Styret i korpset har i 2018 bestått av
følgende medlemmer:
Johanne Wulfsberg-Gamre - styreleder
Yngve Sandal, Per-Ivar Alseen, Marte Skard
Høydepunkter fra året som gikk
Huskonsert med utdeling av medaljer
12. februar var det huskonsert i Holmlia
kirke med solospill eller spilling i mindre
grupper med pianoakkompagnement for
dem som ønsket det. Flotte fremføringer
og utdeling av medaljer for ulikt antall år
man har vært medlem i korpset.
Deltakelse på Distriktsmesterskapet
i Fredrikstad 14. april
Juniorkorpset og hovedkorpset deltok med
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Loppemarked, 5. og 6.mai
Inntektene fra årets loppemarked varierer
fra år til år. I 2018 fikk vi inn 260 000 kr
i inntekter.
Prøvetog på skolen 16. mai og tog for
Store Ljan barnehage
Tradisjonene følges og det ble gjennomført fint prøvetog med hele skolen 16. mai,
og tog sammen med Store Ljan barnehage.
17. mai
Dagen startet med flaggheising og tradisjonelt tog på Ljan om morgenen. Flott tog
fra Ljan skole til Nordstrand kirke med
kjempeflinke musikanter. For fjerde år på
rad gikk vi sammen med Nordstrand Drill.
Vi gikk tilbake til gammel skikk, og startet
borgertog fra Joker kl 13.30, korpset gikk
gjennom gatene på nedre Ljan og endte

opp på skolen der det var lokalt program.
LSM hadde godt salg i kafeteriaen og fornøyde musikanter.
Sommertur til Riga 10–13. mai
Årets sommertur gikk til Riga, og korpset
arrangerte turen selv. Det var en hyggelig
tur med ca. 40 deltakere, både aspiranter,
juniorer og hovedkorps og foreldre.
Nye aspiranter i august
Per 31.12 2018 var det 19 aspiranter i korpset. Dette må være et rekordantall og slår
til og med 2017, da det var 14 aspiranter.
Årsaken til denne gode rekrutteringen kan
skyldes flere forhold og vi våger å tro at
følgende kan ha en betydning;
• Vi har i flere år hatt en aspirant- og juniordirigent i Ole Bendik Svendssen som er veldig flink med barna og med det musikalske.
• Korpset er godt organisert og det opple-

ves som hyggelig og forutsigbart å være
medlem og å være forelder.
• Antallet medlemmer er kommet over en
«kritisk grense» og det er attraktivt å være
medlem i korpset.
Bowling for aspiranter i september
Det ble gjennomført et strålende aspiranttreff på Ski bowling med nye aspiranter og
voksne.
Høstseminar 27. – 28. oktober
Det ble avholdt på Degernes i Østfold.
Dette er et meget nyttig og hyggelig høstseminar over 2 dager.
Solist og ensemblekonsert Prinsdal
og Hauketo kirke 24. september
En hyggelig høsttradisjon med opptredener solo og i små grupper.
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Nye uniformer
Som en del av jubileumsmarkeringen, men
også som et lenge planlagt prosjekt hadde
korpset kjøpt inn ca 20 nye uniformer. Uniformene er sydd i Norge og er like de gamle
uniformene våre. Det har vært et behov for
å bytte ut slitne uniformer, men også å fornye
kolleksjonen av uniformer i små størrelser,
som følge av at flertallet av korpsets medlemmer er i de lavere klassetrinn. Korpset
mottok 140 000 kr i støtte fra Sparebankstiftelsen for å kjøpe inn uniformer.
Jubileumskonsert 23. november på
Sentralen
LSM ble stiftet i 1948, og i 2018 var korpset
70 år. Dette ble feiret med en flott jubileumskonsert på Sentralen i Oslo sentrum.
Hele korpset deltok med aspiranter, juniorer
og hovedkorps. I tillegg hadde vi med oss
Nordstrand Janitsjar som støtte og samarbeidspartner. Som et høydepunkt i arrangementet kom Felix Peikli som selv startet
sin musikkariere i LSM. Felix er i dag en
etablert jazz-klarinettist. Det ble et høytidelig
og flott arrangement med masse god musikk
og historiske tilbakeblikk. Det var et høydepunkt da LSM og Nordstrand Janitsjar
fremførte Ljan skoles musikkorps jubileumsfanfare, skrevet spesielt til korpsets
40-årsjubileum.

Julekakebaking, julemesse, spilling på
julemessen og ved julegrantenningen,
1. søndag i advent
Tradisjonen tro ble det også i år gjennomført julekakebaking og julemesse. Hovedkorpset spilte på julemessa, samt ved
julegrantenningen. Inntjeningen på årets
julemesse ble 77 000 kr.

2018 har vært et spennende år i Ljan menighet. Som tidligere år, har vi hatt svært
mange gode møtepunkter i kirken og på
menighetshuset. Blant mye annet kan vi
nevne godt besøkte Supermandager, hvor
tre generasjoner Ljansbeboere kommer
sammen annenhver mandag på menighetshuset, til felles middag og ulike aktiviteter. Vi har feiret gudstjenester i de fleste
tenkelige varianter, med New Orleans-messe
på vårparten som kanskje mest eksotiske
høydepunkt. Friluftsgudstjeneste på Ljabba,
familieweekend på Østmarkskapellet og
flotte gudstjenester i samarbeid med Ljan
skole før jul bør også nevnes.
Konfirmanter er feiret med stor fest, det
har vært mange flotte barnedåp, og også en
veldig stemningsfull konfirmantdåpsgudstjeneste sent på kvelden påskeaften. Brudepar har gitt hverandre sitt ‘ja’, og mange
verdige gravferder har blitt forrettet. Vi har
et veldig flott kirkerom på Ljan, som rommer
mangfoldet blant Ljansfolket, og som står
stødig og åpent, enten vi trår inn i det med
sorg, glede, lek, alvor, tro eller tvil.
Det har vært mye flott musikk og kultur
også, med konserter i fleng i kirke og menighetshus. I høst påbegynte vi en serie
huskonserter på menighetshuset, hvor det
er planlagt en rekke konserter også i 2019.
Kulturarbeidet, Supermandag og alt det
andre som skjer i menigheten avhenger av
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mange, mange frivillige hender. Ljan menighet har blitt løftet fram i Oslokirken siste år,
som et eksempel på en menighet der frivilligheten blomstrer – en flott anerkjennelse
av unge og gamle ildsjeler som står på for
lokalmiljøet i Ljan menighet!
En viktig hendelse i året som gikk har barnehageprosjektet i den tidligere svømmehallen og presteboligen. Presteboligen er
avviklet, og det flotte bygget er nå totalrenovert og bygget om innvendig. Resultatet er moderne, flotte barnehagelokaler til
Ljan kirkes barnehage. Vi er svært fornøyde
med lokalene, og gleder oss over gode tilbakemeldinger fra barna og deres foreldre.
Nå som barnehagen har fått eget hus, er
også menighetshuset mer tilgjengelig enn
før, og vi har økt aktivitet både med menighetens egne arrangement og med utleie til
fester, møter o.l. Menighetskontoret har
nå også tilhold på menighetshuset, med
fast kontortid 10–14 på mandager.
Vi ser fram til nye, gode møtepunkter
i 2019!

Eivind Oftebro
Sokneprest
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§ 1. Formål
Ljans Vel er en frittstående forening av beboere på Ljan. Ljans Vel omfatter alle husstander innenfor Ljan Vels grenser, med tilhørende friarealer. Foreningens formål er
på upolitisk grunnlag å fremme beboernes felles interesser, både innenfor nærområdet
og overfor kommunen, og andre offentlige og private etater og foretak.
Vellets faste eiendom Sanddyna skal til en hver tid nyttes og disponeres i samsvar
med forutsetningene og formålet for eiendommens ervervelse, dog med slike mindre
lempninger som endrede tidsforhold måtte gjøre ønskelig og naturlig.
Det skal også føres tilsyn med Skredderjordet og tilrettelegge for skøytebane om vinteren.

§ 2. Medlemskap
Alle beboere på Ljan kan opptas som medlem, men også andre utenfor vellets område
kan opptas som medlemmer i vellet. Innmeldinger til vellet skjer ved innbetaling av
fastsatt velkontingent. Medlemmer som ikke etter purring har betalt kontingent ved
årets utgang, blir strøket fra vellets medlemsliste. Styret kan avslå medlemskap. Et
medlem kan av årsmøte ekskluderes med 2/3 flertall.
Foreningens medlemmer er, innenfor rammen av disse vedtektene, bundet av vedtak
som treffes av årsmøtet og styret.

§ 3. Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens øverste organ og velger styre, behandler styrets årsberetning,
regnskap, arbeidsgrunnlag og treffer etter styrets innstilling, avgjørelser i saker av
større betydning.
Årsmøtet holdes innen utgangen av april etter skriftlig innkalling til medlemmene med
minst 3 ukers varsel. Innkallingen skal nevne de saker som skal behandles.
Alle som har betalt kontingent ved utgangen av foregående år, eller har betalt medlemskap før
årsmøtet, har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet. Medlemmene har en stemme hver.

På årsmøtet behandles følgende saker:
1. Årsberetningen
2. Revidert regnskap
3. Fastsettelse av medlemskontingent
4. Saker etter forslag fra styret.
5. Innkommende saker fra medlemmer. Saker fra medlemmer må være kommet
skriftlig til styret innen 1. mars for å kunne behandles på årsmøtet
6. Valg av leder og styremedlemmer
7. Valg av revisor med varamann
8. Valg av 2 medlemmer fra møtet til å underskrive protokollen.

§ 4. Styret
Foreningen ledes av et styre valgt av årsmøtet. Styret består av syv medlemmer,
hvorav en leder, en nestleder og 5 styremedlemmer. Alle velges for 2 år slik at henholdsvis tre og fire medlemmer uttrer annen hvert år. Leder velges særskilt. Styret
konstituerer seg selv og velger nestleder. Samtlige verv er ulønnet. Styret kan med
årsmøtets godkjennelse lønne en kasserer/sekretær til å forestå det daglige arbeidet.
De nærmere lønns- og arbeidsvilkår fastsettes av styret.
Styret ivaretar vellets interesser og forvalter dets faste eiendommer og øvrige midler
i samsvar med vellets lover og årsmøtets vedtak. Opptak av lån og pantsettelse av
vellets faste eiendom kan bare skje med samtykke av årsmøtet eller ekstraordinært
årsmøte. Styret kan fornye eller konvertere løpende lån.
Det tilligger årsmøtet, eventuelt etter delegasjon til styret, å inngå avtale med Sanddyna Båtforening om bruk av området Sanddyna nord hvori hensynet til begge parter
skal søkes ivaretatt.
Utleie av huset på Sanddyna skjer på åremålskontrakt. Dersom leietaker skal utføre
tilsynsoppgaver, fastsettes disse av vellets styre. Slike oppgaver kan medføre reduksjon i leien.
Alle beslutninger i styret avgjøres ved avstemming og med alminnelig flertall. I tilfelle
av stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Styret er beslutningsdyktig når leder
eller nestleder og minst 3 andre styremedlemmer er til stede. Det skal føres referat
fra styremøter hvor saksliste og vedtak skal protokolleres.
Styret kan oppnevne utvalg for Sanddyna, Skredderjordet og andre faste eller midlertidige utvalg til å bistå med spesielle saker når det finnes påkrevd. Styret fastsetter
nødvendige instrukser for utvalgene og/eller delegerte representanter
Vellet forpliktes av lederen og minimum et styremedlem.
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§ 5. Ekstraordinært medlemsmøte
Ekstraordinært medlemsmøte innkalles med minst en ukes varsel, når styret finner det
nødvendig eller når minst 50 medlemmer skriftlig fremsetter begrunnet forslag til styret.

pris til ljans vel

§ 6. Avstemming
Alle avgjørelser på årsmøtet eller ekstraordinært medlemsmøte skjer med alminnelig
flertall med unntak av saker nevnt under §§ 7 og 8. Ved stemmelikhet foretas ny
avstemming. Hvis denne gir samme resultat, utsettes saken til behandling på nytt
møte. Endelig avgjørelse av andre saker enn de som er nevnt i innkallingen til møtet
kan ikke treffes uten enstemmighet.
Alle medlemmer som har betalt kontingent, har stemmerett. Bare et myndig medlem
fra hver husstand kan avgi stemme. Det kan stemmes med fullmakt fra et annet medlem.

§ 7. Lovendring
Forslag til lovendring behandles på årsmøtet eller ekstraordinært medlemsmøte og må
vedtas med 2/3 dels flertall av de fremmøtte medlemmer.

§ 8. Oppløsing
Forslag om oppløsning av foreningen må behandles på første, ordinære årsmøte etter
at forslaget er fremsatt, hvor minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak om
oppløsing krever 2/3 flertall for å bli vedtatt. Hvis det nødvendige antall medlemmer
ikke møter kan forslaget behandles på et nytt møte, hvor det kan avgjøres med 2/3
flertall uten hensyn til antall møtende.
Ved oppløsning skal foreningens midler og eiendeler benyttes til samfunnsnyttige
formål på Ljan eller formål som fortrinnsvis kommer beboerne på Ljan til gode.
For eiendommen Sanddyna gjelder i så fall det som fremgår av § 1, 2. avsnitt.

Sist revidert og vedtatt 24. april 2013
Lions Club Oslo/Nordstrands foreningspris gikk i 2018 til Ljans Vel v/ dugnadsgjengen på Skredderjordet. I tildelingen stod
det: «Foreningsprisen utdeles årlig til en
frivillig organisasjon, som i særlig grad har
hatt betydning for barn og ungdom i bydelen, og som har medvirket til nyskapende
ideer og aktiviteter».
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Prisen på kr 10 000 fikk de for arbeidet
med å lage skøyteis på Skredderjordet for
alle – både i bydel Nordstrand og tilstøtende områder.
Prisen ble overlevert Haakon Wettre og
Morten Altmann under bydelsdagene på
Sæter Torg.
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MAX MANUS PA ELGSRUD?
finn erhard johannessen
I årsberetningen for 2014 skrev jeg om et
skummelt sagn om en hulder som en gang
ble fortalt på Elgsrud, familien Norenbergs
hytte sør for Klemetsrud. Det er også mer
å fortelle fra denne hytta som skal være
den sørligste bygningen i Oslo, helt på
grensen til Ski. Et år under krigen holdt
motstandsmannen Kolbein Lauring til her
sammen med en kvinne, og de ga seg ut
for å være et ektepar. De ble nok viet senere, for rett etter at krigen var slutt, fikk
Lauring låne Elgsrud til bryllupsreise som
det ikke var blitt noe av under krigen.
Det er imidlertid et spørsmål om også Max
Manus var innom Elgsrud under krigen,
slik det står på en liten informasjonstavle
ved hytta. I boka om Sørmarka er dette
forklart omtrent slik: Max Manus hadde
kommet fra England og hoppet ut i fallskjerm. Dette hadde vært om natten til
den 13. mars 1943, og han hadde landet
ved Steinsjøen ikke så langt fra Vangen
i Østmarka. Her var han blitt hentet av
motstandsmannen Kjell Staff fra Ljan, og
de hadde gått på ski til Elgsrud (ski var
med i slipp fra flyet). Historien stammer fra
en som har snakket med Staff, riktignok
lenge etterpå. Jeg antar, men vet ikke, at
Staff har sagt at turen foregikk natten til
13. mars. Det kan ha vært føyd til av noen
andre. Men la oss i første omgang gå ut
fra at det var slik. Og da kan man trygt fastslå at historien ikke kan være sann. Staff
må ha husket feil eller blandet noe sammen.
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For det finnes en annen kilde: Max Manus’
egen bok Det vil helst gå godt som kom ut
høsten 1945, altså bare to og et halvt år
etter at han landet i Østmarka. Her forteller
Manus noe helt annet. For det første var
han ikke alene, han hadde kommet fra
England med sin gode venn Gregers
Gram. Etter hoppet hadde de slått seg til i
telt, for de hadde mye å gjøre med å samle sammen containerne som var sluppet
fra flyet de var kommet med. Max Manus
ble syk og fikk lungebetennelse. Gregers
Gram ble også dårlig, og de tok noen ganske kraftige medikamenter. Etter fem-seks
dager var de blitt bedre, og Gregers Gram
dro avgårde, sikkert på ski, for å få kontakt
med en som kunne hjelpe dem. Det var
Kjell Staff som var en gammel venn av
Max Manus, og bodde på Ljan. Staff dro
innover, og plutselig hørte Max Manus et
fløytesignal som de hadde brukt når de
lekte indianere på Furumoen i guttedagene.
Kjell Staff ble hos Max Manus i noen dager, og de hadde gode forsyninger fra
England å leve på. Gregers Gram kom
også tilbake. Max Manus kom til å tenke
på en småbruker hans kjente utover mot
Enebakk. Småbruket som het Birkeland
(Bjerkland ved Durud), lå ideelt til langt
inne i skogen og kunne kanskje være et
godt tilfluktssted. Kjell Staff dro avgårde
for å snakke med småbrukeren og kom
tilbake og fortalte at det var greit. Deretter
dro alle til småbruket der Max Manus ble

Plassen Elgsrud på sørsiden av Stensrudåsen var opprinnelig en husmannsplass, men har gjennom mange
år vært brukt av speidere. Foto: Lise Henriksen

innkvartert og kunne begynne å planlegge
det han var kommet for: å sprenge tyske
skip som lå ved havn i Oslo, i lufta.
Max Manus kom altså ikke til Elgsrud som
ville vært vestover, men dro østover. Hans
detaljerte beretning som ble skrevet ned
ganske kort tid etterpå, må være mer å
stole på enn hva Kjell Staff kunne huske
mange år etterpå.
Det var heller ingen grunn til å hente Max
Manus med en gang han hadde landet,

altså om natten til 13. mars. Det var riktignok måneskinn, men det hadde ikke slik
hast. Tvert i mot: Max Manus og Gregers
Gram trengte tid, først til å fjerne fallskjermer som kunne røpet dem og dernest for å
finne containerne fra flyslippet. Dessuten
oppstår to store logiske problemer for beretningen: Hva med Gregers Gram, hvorfor var ikke han med til Elgsrud? Og enda
mer tungtveiende: Hvordan kunne Kjell Staff
vite at de to karene hadde hoppet ut over
Østmarka akkurat da og også hvor de befant seg?
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Staff kan følgelig ikke ha dradd ut til Max
Manus før han var blitt varslet av Gregers
Gram. Da kunne Staff, Manus og antakelig
Gram ha dradd til Elgsrud i stedet for til
Bjerkland. Men er det rimelig? Max Manus
trengte et sted der han kunne få tilsyn og
pleie etter lungebetennelsen. Hans beskrivelse av valget av Bjerkland og ferden dit
er det ikke noen fornuftig grunn til å tvile på,
og det er ikke noen logiske brister i opplegget. Oppholdet på Bjerkland er omtalt
med mange detaljer i boka, og det er til og
med bilde av vertsfamilien.
De kan heller ikke ha vært innom Elgsrud
før de kom til Bjerkland, for stedene ligger
som nevnt i hver sin retning. Kanskje Max
Manus har vært på Elgsrud ved en annen
anledning, men det er ikke omtalt i bøkene
hans.

Litteratur
Max Manus: Det vil helst gå godt, Oslo 1945.
Birger Løvland (red): Sørmarka, Oslo 2006.
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Ljans Vels bevaringspris utdeles til personer som eier eller forvalter hus eller anlegg som er
rehabilitert eller systematisk vedlikeholdt med respekt for egenart og miljø. Prisen ble opprettet i 1991 og kan utdeles en gang pr. år. Den gis i form av et vakkert innrammet diplom.
Bevaringsprisen for 2018 ble tildelt Tove Hemme for oppussing og oppgradering av kirkestolene i Ljan Kirke. Stolene ble pusset opp og trukket med Tove Hemmes egenproduserte gyldenlær.
Mottagere av Ljans Vels bevaringspris:
I sin barndom bodde Max Manus i underetasjen
i Ingiers vei 6 på Ljan, og gikk på Ljan skole.

1992 Villa Granbakken, Solveien 137
Anne og Kristian Smidt
1993 Villa Fjeldborgen, Ingiers vei 14
Mona Sandersen og Kåre Bjørlo
1996 Villa Sjaaheim, Ingiers vei 6
Wenche og Aasmund Johre
1997 Villa Birkeli, Mosseveien 258A
Ellen og Anders Wahl
1999 Ljan skole, Gladvollveien 35
Arkitekt Hjørdis Egner
2002 Villa Aasgaard, Ingiers vei 7
Else Margrethe og Haakon Wettre
2003 Villa Fjeldhaug, Ingiers vei 9
Familiene Trygg og Sevaldson

2004 Gamle Birgitte Hammers pensjonat,
Birgitte Hammers vei 1
2005 Anders Lileng
Ljabruveien 87
2006 Ljan Terrasse
2007 Ljan stasjon, ROM Eiendom AS
2008 Ingiers vei 11
Toya Lund og Bjørn Knutsen
2013 Villa Furulund, Kneika 3
Reidun og Ståle Ravem
2016 Villa Gladvoll, Mosseveien 265
Einar Berdal og Gro Malones
2018 Tove Hemme, for rehabilitering og
oppgradering av kirkestolene
i Ljan Kirke
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ljans vels ildsjelspris
Styret i Ljans Vel besluttet i 2009 å opprette ildsjelsprisen som skal tildeles personer
som har gjort en stor innsats og vist et langvarig engasjement for nærmiljøet på Ljan.
Ildsjelsprisen ble i 2018 tildelt Karin Madsen for stell av roser på Ljan stasjon i mer
enn 50 år.
Mottagere av Ljans Vels ildsjelspris:
2009 Alf Grove-Knutsen for hans
deltagelse i tilsynsutvalget og
i vellet i en årrekke.
2013 Mette og Roger Andresen for
deres engasjement i skole-		
korpset, idrettslaget, heisvakter
i slalombakken, deltagelse i utallige
Rusken-aksjoner langs Ljans-elva
og ved Ljansbadet.
2015 Bjørn Viggo Knutsen og Morten
Bjørn-Hansen for mange års innsats
og engasjement for Skredderjordet.

2016 Haakon Wettre og Morten Altmann
for stor innsats, engasjement og
kreativitet i planlegging og oppføring
av det nye huset på Skredderjordet.
2017 Ljan Alpin v/ dugnadsgjengen
som sørger for en fantastisk flott
slalombakke på Ljan.
2018 Karin Madsen for stell av roser på
Ljan stasjon i mer enn 50 år.

Bidrag til Skredderjordet
Hjelp oss gjerne med å finansiere traktoren vår

Vipps-nummer:

503829

Selskapet til Ljans Vel - annet

Interessert i støtteannonse,
eller ønsker du å bli medlem?
Ta kontakt med vellets forretningsfører
Anders Wahl på telefon 917 19 335
eller på mail: and-wah@online.no
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Sandyna Båtforening
Formann: Terje Tangen

934 03 773
www.sanddyna.no
styret@sanddyna.no

Ljanhuset SA (Skredderstua)
Formann i styret: Baard Lund
Bestilling av lokaler:

917 36 416
www.ljanshuset.no

Ljan Tennisklubb
Styreleder: Gunnar Birkevold

ljan.tennis@gmail.com

Ljan skoles musikkorps
Styreleder: Johanne Wulfsberg-Gamre

922 87 494

Ljan menighet
Leder menighetsrådet: Birgitte Brekke
Sogneprest Eivind Winger Oftebro
Menighetskontoret
Menighetshuset, for leie av lokaler:

eo822@kirken.no
23 62 98 20
post.ljan.oslo@kirken.no

Søndre Aker Historielag
Styreleder: Anne Marie Hval Grøgaard

Nordstrand Vel
Formann: Heidi Aasheim

styret@sondreaker.no
sondreaker.no

post@nordstrandvel.no

Øvre Ljanskollen Vel
Styreleder: Maja Egge Sipus
BU8/Bydelsadministrasjonen
Ekebergveien 243, 1166 Oslo

02180

Grensen utgår i nordvest fra Bundefjorden,
følger eiendommene Mosseveien 219 og
217 til Mosseveien, videre i SO retning over
denne og fortsetter syd for Mosseveien 226
og 224 til jernbanelinjen. Derfra nord
over
denne og østover langs nordre grense for
Breidablikkveien 6, videre sydover i grensen
mellom de tilstøtende eiendommer i Solveien og Breidablikkveien, til Solveien 133,
hvis sydlige grense den følger til Solveien.
Herfra videre langs stikkvei syd for Solveien 134/134B til Åsryggen 16, derfra i SV
retning til kryss mellom Birgitte Hammers

Styret vil be om at kontingenten betales
ved mottak av giroblankett. Medlemmer
som etter purrerunde i løpet av høsten ikke
har betalt innen årsskiftet, vil bli strøket av
medlemslisten uten ytterligere varsel. Betalt kontingent er en forutsetning for å delta
i vellets forskjellige aktiviteter, bl.a. kulturutflukter og bruk av Ljansbadet/Sandyna.

vei og Kyhns vei til kryss med Åsdalsveien,
går videre sydover denne og bøyer rett øst
mellom nr. 34 og 36 til krysset Midtåsen/
Nøttekneika, videre i SO retning til kryss
Ekebergveien/Knud Øyens vei. Derfra
i sydlig retning til Ljanselven, hvoretter
den følger denne elv til Bundefjorden og
tilbake til utgangspunktet.
Vellet grenser i nord og øst til Nordstrand
Vel og i sydøst til Øvre Ljanskollen Vel.
Grensene er fastsatt i forståelse med nabovellene. Kart med grenser er vist på nest
siste side.

Vi takker annonsørene for verdifull støtte
og oppfordrer beboerne til å benytte seg
av deres tjenester; uten denne støtten kan
vi ikke lage beretningen.

Adresse: Selskapet til Ljans Vel, Ingiersvei 13, 1167 OSLO
Følg oss på Facebook og på www.ljansvel.no
Årsberetningen er trykket i 1800 eksemplarer og distribueres til alle husstander på Ljan og til øvrige medlemmer.
Copyright 2011 – Ljans Vel Forlag.
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resultatregnskap 2018 (2017)
INNTEKTER

Kontingenter
Årsavgift båtforeningen
Husleie Sandyna
Annonser årsberetningen
Salg «Fint Folk i Bratte Bakker»
Refusjon mva bokprosjekt
Støtte fra Bydel 14
Sponsorer Skredderjordet og Lions
Utleie hus Skredderjordet
Salg billetter konsert
Renteinntekter
Sum inntekter

2018

2017

287 225,00
13 665,00
93 000,00
25 750,00
27 371,64
1 346,00
11 031,62
9 645,00
6 386,19
1 364,72
476 785,17

279 575,00		
13 175,00
93 000,00
28 750,00
16 446,03
1 458,00
54 000,00
12 757,00
1 007,82
500 168,85

Drift/vedlikehold/ hus og bad Sanddyna
Innkjøp og drift hus på Skredderjordet
Forsikringer, skatt og avgift
Årsberetningen
Årsmøtet
Arrangementer, møter
Administrasjon, kontorhold
Tilsyn, innkjøp og vedlikehold velområdet
Foreningskontingenter
Bidrag ulike formål *
Sum utgifter

40 674,04
111 413,06
39 971,33
54 500,00
6 192,62
41 215,03
42 175,60
1 400,00
8 000,00
345 541,68

8 409,25
60 493,66
37 105,18
53 875,00
5 499,08
52.982,73
43 900,85
21 947,84
1 320,00
23 500,00
309 033,59

Resultat før ekstraordinære poster
Avsetning Fond Sanddyna
Resultat etter ekstraordinære poster

131 243,49
125 000,00
6 243,49

191 135,26
150 000,00
41 135,26

* BIDRAG TIL LOKALMILJØET/STØTTE I 2018
• Nordstrand 17. mai komité		
• Lekeplass Fiskevollen		
• Ballbinge Nordstrand

2 000,00
3 000,00
3 000,00

UTGIFTER

status pr. 31.12.2018 (2017)
AKTIVA

Kasse
DNB driftskonto
DNB kontingentkonto
DNB høyrentekonto
DnB konto utleie
Tilgodehavende
Sanddyna – huset
Sanddyna – badet
Sanddyna – badeflåte og joller
Andel Ljanshuset
Historisk veibok 1998
Beholdning bøker «Fint Folk…»
Musikkanlegg 2017
Sum aktiva

2018
-766,13
13 038,47
3 674,14
538 970,74
23 096,23
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00		
1,00		
1,00		
578 020,45

2017
0,00
59 520,13
253 210,52
122 741,98
13 451,66
3 041,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
451 972,29

PASSIVA

Avsetning Sanddyna
Avsetning billedarkiv
Avsetning støttetiltak
Annen gjeld
Egenkapital 1.1
Årsresultat
Fri egenkapital 31.12
Sum passiva

475 000,00
20 000,00
25 000,00
51 776,96		
6 243,49		
58 020,45
578 020,45

350 000,00
20 000,00
25 000,00
5 195,33
10 641,70
41 135,26
51 776,96
451.972,29

Ljan, 31. desember 2018 / 15. januar 2019
Anders Wahl
Forretningsfører		

Lars-Ivar Sandboe
Formann			

Tor Birger Skogen
Revisor

REVISORRAPPORT
Regnskapet for Selskapet til Ljans Vel for 2018 er gjennomgått og funnet i orden.
Bilagene og beholdningene er kontrollert. Revisor har ingen merknader.
Ljan, 30. januar 2019
Tor Birger Skogen
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Advokat Kåre Bjørlo
Observatoriegt. 1b, 0254 Oslo
Tlf.: 23 01 01 01
www.bullco.no

FOT
KROPP &
SJEL

Sofiemyrveien 12, 1412 Sofiemyr
Tlf: 22 28 33 36 / 915 44 206
post@nordstrand-gjerdefabrikk.no
www.nordstrand-gjerdefabrikk.no

Babylon Pizza / kafe
Tlf.: 22 61 61 20

www.babylon-pizza.no

• Fotbehandling
• Aromaterapi
• Soneterapi
• Lymfedrenasje
Tlf.: 22 62 91 00

Tlf: 990 11 383
Vi har flyttet til
Låven på Munkerudtunet 1
www.fotkroppoghelse.no

Hund, katt, kanin og smågnagere

NORDSTRAND ARENA

Velkommen til kafeen i Nordstrand Arena!
MED UFORMELL OG HJERTEVARM ATMOSFÆRE

Åpen for alle
Dagens hjemmelagde middag
Varm og kald drikke, kaker og vafler
Takeaway
Utleie av møterom inntil 100 personer
Servering av mat for lag og grupper
Møtemeny
Barnebursdagsmeny

storstua

s

www.taksator.no

Tlf: 917 32 108
Mail: peter@verliin.no www.verliin.no

Dr. Bondeviks
Privatklinikk

storstua
Våre åpningstider er:
Mandag-fredag: kl 12-20
Lørdag: kl 11-16
Søndag: kl 9-17
Oberst Rodes vei 79
storstua@nordstrand-if.no
Tlf. 90 95 85 60

www.nordstrand-if.no/storstua - Facebook: @storstuanordstrand

48 ljans vel 2018

Åpningstider
Man - fre: 07.00 – 21.00
Lør - søn: 08.00 – 21.00

Estetisk – dermatologisk behandling
I samarbeid med kosmetisk sykepleier Mojgan Abdeh

• Flere typer laserbehandlinger
• Skleroterapi
• Botox
• Fillere
• Kostråd
• OBAGI produkter
For timebestilling: privathudlege@outlook.com I www.drbondevik.no
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Interessert
i Ljans historie?

LJABRUVEIEN 39
1167 OSLO
TLF: 930 11 076
MAIL: erik@hvalbye.no8

SIV ARK EA HVALBYE & PARTNERS

Ski Storsenter, 1400 Ski
Tlf: 64 87 66 27
www.kase.no

Rosendalsveien 43, 1166 Oslo
Tlf. 22 29 45 73
nordstrand@hageland.no
www.hageland.no

Registrert el-entreprenør
Tlf: +47 952 21 595

2. utgaven av boken er oppdatert
med spennende historisk stoff
fra Ljan de siste 25 år, fra 1990 til
2015, nytt format og flere bilder.

Alt innen
tømrerarbeide
ombygning/
innredning

Kjøp boken på Joker, eller bestill
den på Ljans Vels Facebookside,
så leverer vi den på døren dersom
du bor på Ljan.

Tlf: 410 30 202
www.ll.no

PRIS

350,-

Kan betales med Vipps til “Ljans vel boksalg”
eller betales til kontonr. 1609 04 00456

Bli støttemedlem av
Ljan Skoles Musikkorps
Tlf. 977 78 050
E-mail: morten@bilpool.no

For kr. 300,- pr. år støtter du det viktige arbeidet Ljan Skoles
Musikkorps gjør i ditt lokalmiljø.
Innbetaling på konto 6067.05.09012 eller ta kontakt med styremedlem Jo-Marius Eide: 909 49 449, e-post: jme.eide@gmail.com.
Du kan også støtte korpset ved å gi oss grasrotandelen når du
spiller hos Norsk Tipping.

Husk det tradisjonelle loppemarkedet
på Ljan skole 5. - 6. mai!
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TIMEKORT
MNTF

TANNLEGENE

Trond Telje

Spes. periodonti (tannkjøttsykdommer)

Line Kjølstad

og
Tannpleier Åshild Selsås
22 61 32 01
von Øtkens vei 1, 1169 Oslo

DØGNTELEFON: 23 16 83 30
WWW.WANGBEGRAVELSE.NO
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