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ÅRSBERETNING 2021

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
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Dagsorden
1.

Godkjenning av innkalling

2.

Valg av dirigent og to til å
undertegneprotokollen

3.

Referat fra årsmøte i Ljans vel
25. august 2021

4.

Årsberetning for 2021

5.

Regnskap for 2021

6.

Revisors beretning

7.

Fastsettelse av kontingent for 2023

8.

Innkomne saker fra medlemmer

9.

Valg
På valg Harald Skyttern Berg,
Elin Ludvigsen, Kristi Hjelle Horntvedt
og Finn Grove-Knutsen

Saker fra medlemmer må være kommet
skriftlig til styret innen 30. mars, for å bli
behandlet på årsmøtet.
Referat og rapporter vil ikke bli lest i sin
helhet, kun hovedpunktene vil bli
gjennomgått.
Det vil bli bevertning etter møte om
forholdene tillater det og en orientering
om aktuelle saker.
Er du ikke medlem så er det ikke for sent.

BOR DU PÅ LJAN OG
ØNSKER Å BLI MEDLEM?
Send mail til post@ljansvel.no med følgende informasjon:
Navn, adresse og mailadresse.
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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KJÆRE BEBOERE
I vedtektene for Ljans vel står det skrevet
blant annet, at foreningens formål er å
fremme beboernes felles interesse
innenfor nærområdet. Dette håper vi at
beboere på Ljan kan få oppleve, ved et
besøk på for eksempel Sanddyna/
Ljansbadet eller Skredderjordet. Forsiden
til årsberetningen viser nettopp hvilken
stemning og glede mange har her.
Bildet viser skjøte for eiendommen
Sanddynen, som Selskabet til Lians vel
kjøpte i 1917. Styret har lagt ned mye
arbeid, i det å forvalte eiendommen etter
den intensjon som er gitt her. Men vi er
avhengig av at vi alle tar ansvar og del i
det å holde Ljansbadet som et trygt og
fint sted for både små og store Ljans
medlemmer.

aktiviteter som kan være av felles
interesse, kan du henvende deg til styret
ved å sende mail til post@ljansvel.no
eller ta kontakte med noen i styret. Vi
viser også til Facebook siden vår og
www.ljansvel.no der vi publiserer
informasjon som kan være av interesse.
Med ønske om en fin sommer!
Harald Skyttern Berg
Leder

Styret vil igjen takke klubber, dugnadsgjenger og ildsjeler som bidrar til de ulike
aktivitetstilbud vi har her på Ljan. Har du
innspill, forslag eller informasjon om
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REFERAT FRA ÅRSMØTE
LJANS VEL 25. AUGUST 2021

Det var 25 fremmøtte inkludert styret.
Møtet ble avholdt som sedvanlig på Ljan
Menighetshus, men grunnet koronasituasjonen ble det mer begrenset
servering og sosial stund etter møtet.
Alle møtedeltakere ble registrert med
navn og telefonnummer i tråd med
helsemyndighetenes anbefaling for å
kunne gjennomføre smittesporing om det
skulle bli aktuelt.

1. Godkjennelse av innkallelsen
Innkallelsen ble godkjent uten innsigelser.

2. Valg av dirigent og to til å
undertegne protokollen
Valg av dirigent: John Tore Norenberg
Valg til underskriving av protokollen:
•
Torkild Thurmann Moe
•
Paul Essebaggers

3. Referat fra årsmøtet i Ljans vel
25. august 2020

Noen utdypninger:
Reguleringsutvalget:
Reguleringsutvalget gjorde rede for sitt
arbeid med et forslag til revidering av
Småhusplanen. Noen hus i Peder Holters
vei blir tatt ut av Småhusplanen og inn i
egen reguleringsplan, og det er fokus på
bebyggelsens struktur og karakter.
Utvalget er av den oppfatning at revidert
Småhusplan må være tilstrekkelig for å
regulere denne utbyggingen. De som er
berørt av dette oppfordres til å koordinere
sine betraktninger og gi samlet tilbakemelding på dette.
Det kom spørsmål fra Elin Dingsør rundt
oppheng av elektriske kabler som virker
litt vaklete (henger i en stropp). Reguleringsutvalget har fått støtte fra fellesutvalget for velforeninger i Nordstrand bydel,
men dette tar så lang tid. Fått signaler om
at Nordstrand bydel er prioritert, men ser
ingen resultater for det.

Referat ble godkjent uten innsigelser.

Løse fiberkabler ligger også på bakken.

4. Årsberetning for 2020

Privatpersoner i området vurderer å
politianmelde Hafslund da dette kan
utgjøre en fare for forbipasserende.

Årsberetning godkjent uten merknader.
Styret, utvalgene og andre oppsummerte
sine aktiviteter og viktige hendelser i
henhold til referat i årsberetningen.
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Innspill – bedre plassering av digitalt kart
på hjemmesidene.

Tilsynsutvalget for Sanddyna og
Ljansbadet:
Vært en del oppgradering på Ljansbadet,
blant annet nytt stupebrett.
Ljan Skoles Musikkorps
Stor kreativitet både for gjennomføring av
spilling, 17. mai-tog og forskjellige tiltak
for inntjening av penger.
Ljan Menighet
Egne dåpsgudstjenester, åpen kirke og
andre tiltak har gjort at menigheten har
klart å holde det gående gjennom
koronaåret.

5. Regnskap for 2020
Vellet har en svært robust økonomi. God
oppgang i inntektene fra medlemmer. Stor
tilstrømning av nye medlemmer ved
sommerstart.
Ikke så stort boksalg, men vi bør vurdere
å donere noen klassesett til Ljan Skole.
Avtale om tilskudd på 160 000 fra
Nordstrand Bydel til drift av Skredderjordet, denne går ut året, og må reforhandles.
Reduserte kostnader til arrangementer og
sammenkomster.
Positiv tilbakemelding på god og solid
økonomistyring.

6. Revisors beretning
Revisor gir sin tilslutning til at regnskapet
skal godkjennes.

Noen kommentarer om eierandel i
Ljanshuset av Jon Tore. Bakgrunnen var
at det ikke var noen forsamlingshus på
Ljan etter 2. vk. Den drivende kraft var
Husmorlaget.

7. Fastsettelse av kontingent
for 2022
Styret foreslo en økning av kontingenten
fra 400 kroner til 500 kroner per år.
Årsmøtet godkjente forslaget, så kontingenten er nå satt til 500 kroner i året per
husstand.

8. Valg
Valg av øvrige funksjoner
Anders Wahl ble anmodet om å fortsette
som regnskapsfører, og han aksepterte
dette.
Revisor Tor Birger Skogen ble gjenvalgt.
Valgkomiteen besto av Finn-Erhard
Johannessen, Morten Bjørn-Hansen og
Magne Lome. Finn-Erhard Johannessen
fratrer nå valgkomitèen, og Lars-Ivar
Sandboe blir nytt medlem.
På valg: Trygve Kråknes, Else Wettre og
Elizabeth Alseen

Diverse

Jon Tore gjorde ønsker å gjøre styret
oppmerksom på byrådets planer for
gangvei langs kysten, og styret vil følge
nøye med på planene.
Ellers gjorde Harald rede for styrets
aktiviteter og planer:
• Digitalisering av medlemshåndtering
•
Gjentagende tema for alt arbeid er
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•

Skredderjordet og Ljansbadet
Innspill fra salen om at styret kan
jobbe mer offensivt med veikvalitet.
Jon Tore gjør også oppmerksom på
at en del av veiene er private, og de
har dermed også ansvaret for
vedlikeholdet.

Utmerkelser
Det ble delt ut rødvin til følgende:
•
Lars-Ivar Sandboe – avtroppende
styreleder
•
John Tore Norenberg – dirigent
•
Anders Wahl – forretningsfører
•
Tor Birger Skogen – revisor
•
Steinar Wulfsberg-Gamre
- web- og Facebookredaktør

Paul Essebaggers
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Bevaringspris
Bevaringsprisen for 2020 ble delt ut til Elin
Langholmen og Erlend Lappegaard for
oppgradering og bevaring av Villa
Fremauri i Gladvollveien 13.

Ildsjelpris
Ildsjelprisen for 2020 ble delt ut til
Lars-Ivar Sandboe for lang og engasjert
innsats i Ljans vel og ellers i lokalsamfunnet.

Styrets planer for kommende
periode:
Ordinære oppgaver
•
Oppgraderinger og vedlikehold av
murbrygga på Ljansbadet.
Prosjekter:
•
Digitalisering av medlemshåndtering.

Torkild Thurmann Moe

ÅRSBERETNING 2021
STYRET HAR BESTÅTT AV:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:

Harald Berg ................................. 928 10 076
Elizabeth Alseen........................... 930 46 265
Kristi Hjelle Horntvedt.................. 908 51 286
Trygve Kråknes ............................ 952 21 595
Else Wettre................................... 414 62 299		
Elin Ludvigsen.............................. 414 23 340
Finn Grove Knutsen...................... 916 93 189

Valgkomité:

Lars-Ivar Sandboe
Morten Bjørn-Hansen
Magne Lome

Revisor:

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

Forretningsfører:

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

Tilsynsutvalg
for Sanddyna:

Styret Ljans vel

Tilsynsutvalg
for Skredderjordet:

Håkon Wettre............................... 913 23 119

Reguleringsutvalg:

Svein Torp (leder), Svein Jørgensen, Knut Kittelsen
og Torkild Thurmann-Moe

Kulturutvalg:

Elin Ludvigsen, Kristi Hjelle Horntvedt, Riikka Aubert

Representant i styret
for SA Ljanshuset:

Else Wettre (Baard Lund)

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.
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STYRETS AKTIVITETER
Styret har i løpet av året avhold 9 styremøter. Hovedoppgavene for styret er fortsatt
det å forvalte Ljansbadet og Skredderjordet
til det beste for velets medlemmer. I 2021
ble flere av dørene til skiftebodene reparert
og noen nye satt inn, i tillegg til maling av
både boder og benk. Vi er stolte av å kunne
tilby Ljansbadet slik det fremstår, men er
bekymret for en økende pågang av
mennesker som ikke har tilknytning til Ljan.
Vi ser og får tilbakemeldinger fra både unge
og eldre på Ljan føler seg presset ut,
enkelte sommerdager. Dette har igjen
medført at styret har sett seg nødt til å
bruke midler, til blant annet vakthold.
Diskusjonen om hva som er gjeldene i
forhold til allemannsretten, er noe som ofte
kommer opp i diskusjon med besøkende
på Ljansbadet.
I desember fikk vi brev fra kommunen
(PBE), der de krevde fjerning av gjerde
mellom Ljansbadet og Katten, kommentarer til plassering av flytebrygge, rekkverk og

skilt satt opp på porten. Saken er besvart i
fellesskap med båtforeningen.
Skredderjordet er godt besøkt hele året og
kan tilby et variert tilbud gjennom hele året.
Vi er glade for og prisgitt den økonomiske
støtten som bydelen bidrar med, slik at vi
kan utføre nødvendig vedlikehold på hus,
bane og dekke utgifter til brøyting på
vinteren.
Styret vil fortsatt ha prioritet på det å holde
Ljansbadet som et trygt og fint sted for alle
beboere på Ljan, i tillegg til å legge til rette
for et bredt aktivitetstilbud på Skredderjordet gjennom hele året.
Øvrige saker som har vært tema i styremøtene er behovet for et nytt medlemsregister,
utvide med nye aktivitetstilbud på Skredderjordet, trafikksikkerheten, distribusjon av
årsberetningen på mail og ulike kulturtilbud
for beboere på Ljan.

KJØR FORSIKTIG
PÅ LJAN
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TILSYNSUTVALGET FOR
SANDDYNA & LJANSBADET
Ljansbadet åpnet sesongen i mai 2021
med å ta ut stiger, sette ut «Kattungen»,
rydde, luke og klargjøre for en ny sommer.
Tidlig i juni satte vi i gang et arbeid med å
male dørene til omkledningsrommene og
veggene på «gutterommet».
Det er alltid fint å gi Jabba et løft!
Etter et drøyt år med koronapandemi var
sommeren preget av lite smitte og
medlemmene kunne glede seg over fine

dager med sol og bad. Styret i Ljans Vel
besluttet allikevel og ikke arrangere St.
Hans feiring da det i juni fortsatt var
antallsbegrensninger og usikkerhet.
Som tidligere somre opplevde vi
dessverre utfordringer knyttet til ungdom
og gjenger som ikke bor på Ljan eller er
medlemmer. Styret i Ljans Vel valgte tidlig
på sommeren å inngå et samarbeid med
Skan-Kontroll om vakthold i utsatte helger
og helligdager. Dette gjorde vi for å sørge
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for at stedet er trygt for våre medlemmer.
Som tidligere år forsøkte vi i tillegg til
sikkerhetsvakter å organisere frivillig
vakthold på Jabba. Noen få bidro, og det
setter vi stor pris på! Vi oppfordrer
foreldre med ungdom om å minne om at
Jabba ikke skal brukes til festing.
Minner også om at badet kun er for
betalende medlemmer.
I løpet sommeren hadde YogaKi yoga på
Ljansbadet. Dette er det mange som
benytter seg av!
I september ble sesongen avsluttet med
høstdugnad.
Vi valgte å la den ene stigen bli værende
gjennom vinteren etter ønsker fra ivrige
helårsbadere. Flere har benyttet seg av
denne muligheten og har dermed kunne
bade gjennom hele året.
Huset leies fortsatt ut til Eirik Tveiten.
Styret oppfordrer alle medlemmer av
Ljans Vel om å ta et ansvar for vår felles
perle på Ljan!

Hilsen
Styret Ljans Vel
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REGULERINGSUTVALGET
ÅRSMELDING FOR 2021
I likhet med 2020 er det i 2021 også blitt
forholdsvis liten aktivitet i utvalget særlig
pga pandemien og restriksjoner i den
forbindelse.

1. Generelt
Reguleringsutvalget består av Svein
Jørgensen, Knut E. Kittelsen, Torkild
Thurmann-Moe og Svein Thorp. I utvalgets
møte 30.6.21 informerte Torkild om at han
ønsket å trekke seg fra vervet som leder i
utvalget pga høy alder – 92 år. Han hadde
informert vellets styreleder Harald Skyttern
Berg om dette. For øvrig hadde Torkild
vært leder i utvalget i svært lang tid og gjort
en meget stor innsats. Vellets styreleder
forespurte deretter Svein T. om han kunne
overta etter Torkild, og det ble akseptert.
Utvalget engasjerer seg på disse 8
hovedtemaer:
1. Kommunens og privates forslag til
reguleringsplaner i vårt område når
forslagene har en viss allmenn
interesse. Det samme gjelder forslag til
dispensasjoner fra gjeldende planer.
Ved særlig behov, selv ta initiativ til
reguleringsplaner og endring av planer.
2. Bymessig fortetting i «knutepunkter»
med kollektiv trafikk i flere retninger.
3. Trafikkplaner som vil få betydning for
vårt område.
4. Trafikk- og parkeringsforhold.
5. Tverrgående kollektivtilbud i bydelen.
6. Kabler i luftspenn.
7. Oppgradering av eksisterende
gangvei- og stisystem.

8.

Veiledning og bistand i enkeltsaker av
en viss prinsipiell interesse – etter
henvendelse fra vellet medlemmer. Det
tas vanligvis ikke opp saker som
innebærer tvist mellom medlemmene.

2. Revisjon av Småhusplanen
Mesteparten av vellets område dekkes av
Nordstrandplanen og en mindre del av
Småhusplanen – området langs Madame
Maren Juels vei, området langs Herregårdsveien fra krysset med Madame Maren
Juels vei til krysset med Peder Holters vei
og så området langs Peder Holters vei til
krysset med Madame Maren Juels vei.
Småhusplanen gjelder også for deler av
Midtåsen, Åsdalsveien og Knud Øyens vei.
For området rundt Matkarusellen gjelder
formelt planer for bymessig fortetting, og
for enkelte eiendommer gjelder fra
gammelt av andre reguleringsplaner.
Byrådsavdelingen for byutvikling har i brev
4.2.21 gitt Plan- og bygningsetaten i
kommunen i oppdag å revidere den del av
Småhusplanen som gjelder for ovennevnte
Madame Maren Juels vei, Herregårdsveien
og Peder Holters vei.
Småhusplanen er basert på prinsippet om
harmonisk fortetting. Bakgrunnen for å
revidere planen er ønsket om strengere
regler for arealutnyttelse og mer effektivt
vern av grønne verdier, og videre bl.a.
ønske om lemping av parkeringsnormens
krav om parkering på egen grunn. Utvalget
har forståelse for at småhusområdene i
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større grad bør skjermes for ytterligere
fortetting, men det må skje med fornuft.
Utvalget har også forståelse for sterkere
vern av grønne verdier, men det må finnes
måter å verne på uten at beboerne «gror
inne» og mister sol og utsyn. Utvalget er
svært tvilende til å lempe eller fjerne kravet
om parkering på egen grunn. Det vil føre til
mer parkering på veiene. Utvalget sendte
10.7.21 uttalelse i saken til vellets styre,
som deretter har sendt uttalelse til Plan- og
bygningsetaten.

I svar fra Bymiljøetaen ved brev 29.11.21
uttales det at man vil gjøre noe for bedre
veivisning i krysset Ekebergveien/Ljabruveien og i krysset Ljabruveien/Herregårdsveien. Når det gjelder rundkjøringen
Ljabrudiagonalen/Herregårdsveien påpekes
det at det er Statens vegvesen som har
myndighet, men at Bymiljøetaten vil ta
saken opp med Statens vegvesen. Det
som imidlertid vanskeliggjør skilting her er
at Herregårdsveien er stengt med bom i
tiden kl. 7-9.

Det som så videre skjer er at Plan- og
bygningsetaten ved forslag, dat. 22.6.21,
foreslår at Peder Holters vei mfl. tas ut av
småhusplanen og gis en egen reguleringsplan. Berørte eiere i området ønsker så at
vellet skal se på saken. Reguleringsutvalget
behandler i møte 19.8.21 ovennevnte
forslag av 22.6.21. Utvalgets uttalelse
oversendes vellets styre, som så 13.9.21
innsender vellets kommentarer til Plan- og
bygningsetaten, vedlagt utvalgets uttalelse.
Fra vellets styre ble det konkludert med at
gjeldende regulering bør opprettholdes, og
at det såkalte midlertidige byggeforbudet,
som er forlenget til 6 år, oppheves.

Når det gjelder skilting i krysset Mosseveien/ Ljabruveien har Statens vegvesen
ved brev til reguleringsutvalget 5.2.20 uttalt
at Statens vegvesen ikke kan etablere
veivisning inn mot kommunal vei uten
samtykke av veieier, som altså er Oslo
kommune, eier av Ljabruveien. I utvalgets
henvendelse til Oslo kommune ved brev av
14.1.22 har man begjært at Oslo kommune
meddeler Statens vegvesen nødvendig
samtykke. Det kan synes som Statens
vegvesen kan godta skilting her hvis Oslo
kommune gir sitt samtykke.

3. Skilting til Ljan
Utvalget har arbeidet lenge overfor
kommunen og Statens vegvesen med
denne saken. Så langt har det bare resultert
i et lite skilt til Ljan i krysset Ekebergveien/
Ljabruveien. 1.11.21 gjenopptok vi saken
og tilskrev Oslo kommune v/ Bymiljøetaten
og vedla brev fra Ljan menighet til reguleringsutvalget 20.10.21. Det uttales til slutt i
sistnevnte brev: «Vi vil derfor uttrykke vår
sterke støtte til Ljans vel når de nå initierer
og søker om bedre skilting til Ljan».
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4. Andre saker
For utvalget kan det bl.a. igjen være aktuelt
å se på en oppgradering av eksisterende
gangvei- og stisystem, og om det kan være
mulig å gjøre noe med kabler i luftspenn.
Begge disse saken har det imidlertid vært
jobbet med, men foreløpig uten resultat.
For øvrig vil vi følge utvikling i saken om
Småhusplanen og skilting til Ljan.

Med hilsen
Reguleringsutvalget

SKREDDERJORDET
På vegne av Ljan Vels skøytedugnadsgjeng vil vi takke alle som bruker banen –
det er dere som gir mening til timene vi
bruker på vanning og måking. I år har det
vært nok et rart år for oss alle, men det har
vært et veldig bra vintersesong for isen! Vi
hadde en tidlig start og sesongens første
skøyteløper ble observert på isen allerede
den 30. november, selv om isen strengt
tatt ikke var helt klar før 2. desember. Med
svært få andre alternativer til fysiske
vinteraktiviteter på grunn av pandemien,
godt hjulpet av vedvarende snømangel,
har Skredderjordet samlet svært mange
mennesker denne sesongen. Unge og
gamle, med og uten skøyter, har trukket
hit til den lokale løkka vår for et sårt
tiltrengt fellesskap og noen gode utetimer

fri fra hjemmeskole, hjemmekontor,
karantener og isolasjon.
Med støtte fra Bydelen klarer vi, ved hjelp
av mange dugnadstimer, å skape denne
fine møteplassen. En arena for frisk luft og
morsomme aktiviteter. Vi er helt avhengige
av bydelens støtte og engasjementet fra
våre egne medlemmer. Tusen takk for det!
Å lage is er tilfredsstillende for oss som
legger den, fordi det blir akkurat så bra
som det engasjementet man legger inn i
det. Antall timer gir resultater i glatt is.
For oss som står der og vanner nattestid
fungerer det som en blanding av meditasjon, refleksjon, trening og lufting av
hodet. Vår egen yoga kan du si. Vi får tid
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til podcast og spillelister, det er stillhet og
til og med reven som rasker over isen.
Isen skapes av intet mindre enn et par
hundre dugnadstimer og omtrent 100.000
liter vann, litt avhengig av forholdene.
Mest av alt betyr vel Skredderjordet på
vinteren mye for alle de som bruker banen
gjennom hele døgnet. Enten det er
barnehagebarn (som ikke får lov til å klatre
på målene), eller det er skoleklasser (som
ikke bør kaste snøen ut på isen for da blir
den knudrete), det er småbarnsforeldre
som må underholde ungene etter barnehagen. Så kommer barna tilbake etter
middag, før ungdommene strener mot
løkka med kølla lett henslengt over
skuldrene. Hockey blandes med diskostemningen vi husker fra gamle dagers
fritidsklubber før de store gutta avslutter
kvelden med full treningsinnsats. Innimellom kommer en og annen nostalgisk vagabond, etter at alle har dratt hjem, som liker
banen best når den er forlatt for da kan
man mimre om egne svunne skøyteprestasjoner. Hvordan det var å fly over
isen i full frihet og myk flyt i alle bevegelser. Banemannskapet er de siste som
ankommer isen om kvelden, med et ørlite
håp om at noen har måkt så økten tar en,
og ikke to timer, og at vi kanskje er ferdige
før midnatt.
Den daglige aktiviteten toppes med det
severdige årlige iskarnevalet som i i 2022
ble avholdt 29. januar til glede for store og
små – som alltid under glimrende ledelse
av Finn Erhard Johannessen. Som mange
kanskje husker, måtte iskarnevalet avlyses
i 2021 på grunn av pandemien.
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Det er veldig mange ting som gjør skøytebanen bra og det er noen ting som kunne
gjort den enda bedre, så her kommer det
noen retningslinjer som vi blir glade om
alle kan hjelpe til med å følge opp:
•
Supert om søppel kan legges i de
mange tilgjengelige søppelbøttene,
og flasker kan tas med hjem.
•
De minste kan synes det er gøy å
hakke i isen; vær så snill å ikke gjøre
det for det skader isen. Topp om de
voksne kan passe litt på akkurat det.
•
Når dere først er så flinke til å måke,
er det viktig at dere måker helt ut til
kanten så banen ikke skrumper inn.
Jo større den holder seg, jo mer plass
er det tilgjengelig for at de som prøver
seg for første gang får plass ved
siden av både dansere og hockeyspillere.
•
Det er ikke bare menneskene som
nyter godt av området, det er masse
hunder som får sine turer der og som
koser seg med det! Har du en hund
som liker å løpe etter pinner og
isklumper, så hadde det vært fint om
dere kunne bytte til en puck- den er
nok bedre å bite i og skader ikke isen.
PSSSST!
Visste du at du kan få slipt skøytene til
hele familien for en billig penge på
Skredderjordet?
Eller at du kan selge vafler, pølser, varmog kald drikke til inntekt for klassekassa,
leirskolen eller sportslaget ditt?
Velkommen til Skredderjordet!

LJAN SKOLES MUSIKKORPS
Korpset hadde per 31. desember 2021 totalt
45 medlemmer. Medlemmene var fordelt
slik: 15 i hovedkorpset, 20 i juniorkorpset og
10 aspiranter.

Noen av årets høydepunkter

Korpsåret 2021 ble også preget av
koronapandemien. Smittevernloven og
øvrige smitteverntiltak har satt en stopper
for flere av korpsets tradisjonsrike
arrangementer og har begrenset både
samspill og sosialt samvær for korpsets
medlemmer i stor grad. Styret og instruktører har imidlertid hele veien hatt fokus
på å finne gode løsninger for å opprettholde musikalsk utvikling, motivasjon og
det sosiale miljøet i korpset, samt
erstatninger for korpsets inntektskilder
som loppemarked og 17.mai-feiring.

Nok en annerledes 17. mai-feiring
For andre år på rad skulle 17.mai feires
uten barnetog og samlinger. Og nok en
gang hvilte et stort ansvar på korpsets
skuldre - vi skulle skape 17.mai-stemning
for Ljansbefolkningen. Og dette uten særlig
mulighet til samspill eller marsj-øvelser i
forkant, og med et svært ungt korps.
Nok en gang tok korpset ansvaret på
største alvor. Og selv om værgudene på
ingen måte var på vår side, marsjerte og
spilte LSMs musikanter til glede for store
og små på Ljan. Ruta var gjort litt kortere
enn i 2020, da den var svært lang, spesielt

for de yngste. Vi startet ved Skreddern
Barnehage og gikk Ingiersvei - gjennom
Liadalen - Kronveien - rundt Ljanskollen
– ned Liadalen - Kruttverksveien (derfra var
juniorer og aspirantene med) – Herregårdsveien, Gamle Herregårdsvei, Peder Holters
vei, Gladvollveien, Dalsnaret, Fiskevollen
borettslag. På Leikarvollen sørget Øvre
Ljanskollen Vel for pølser og jus til alle
musikantene, og ved avslutning en
spanderte Ljans Vel is og brus til alle.
Midtveis i ruta i Liadalen var det stopp og
nasjonalsang kl 13 nedenfor borettslaget i
Herregårdsveien. Dette viste seg å være en
flott amfiscene og mange fikk glede av
synge nasjonalsangen akkompagnert av
korpset.
Pga restriksjoner ble det vanskelig å spille
for de lokale barnehagene i forkant av 17.
mai dette året. Det er en tradisjon vi
gleder oss til å ta opp igjen i 2022.

Huskonsert med utdeling av
medaljer i juni
Korpset arrangerer vanligvis huskonsert
med solospill eller spilling i mindre
grupper i februar. På den tiden var det
hjemmeskole for elevene på Ljan og
strenge restriksjoner. Men da det nærmet
seg sommeren ble tiltakene gradvis færre,
og vi fikk gjennomført en flott, utendørs
sommerkonsert med junior- og hovedkorps rett før sommerferien. Flotte
fremføringer og utdeling av medaljer for
ulikt antall år man har vært medlem i
korpset.
Vi vant regionspremie i konkurransen
VIVO 2021 for video av «Fire Ball» med
formasjonsmarsjering innspilt i 2020.

Overnattingstur til Gamlebyen i
Fredrikstad
Korpsledelsen har hatt mye fokus på å
forsøke å finne muligheter for sosiale
arrangementer når det har latt seg gjøre
innenfor smittevernreglene. Det har vært
en krevende øvelse. Vi klarte allikevel å få
til en hyggelig overnattingstur for hovedkorps og juniorkorps til Gamlebyen i
Fredrikstad i juni. Her sov vi i campinghytter, var på picnic, spilte minigolf, var på
Kongstenbadet, gikk tur i Gamlebyen og
tok byferge til Fredrikstad sentrum der vi
var på pizzarestaurant på brygga i
sommerværet. Det ble en enkel, men fin
tur, og spesielt stas var det nok for de
yngste musikantene. Pga pandemien var
det flere som aldri hadde hatt mulighet til
å overnatte borte fra foreldre.
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Nye aspiranter i august
Til tross for at det ble umulig å gjennomføre en normal rekrutteringsdag var det
flere barn som hadde lyst til å bli med i
korpset. Korpset har hele 10 aspiranter
som utover høsten har kommet i gang
med både samspill og individuelle
spilletimer med instruktør. Tradisjon tro
var aspirantene på bowling- og pizzakveld
på høsten for å blir bedre kjent.

Tusenfrydstevnet:
Korpset deltok i år på Tusenfrydstevnet i
september. Blåsemafiaen underholdt på
parkeringsplassen mens korpset ventet
på sin tur til innmarsj. Inne på Tusenfryd
spilte og marsjerte de i gatene og spilte
en marsj foran scenen. Etter spilling
kunne musikantene kose seg med alle
fornøyelser Tusenfryd har å tilby. Musikantene hadde det veldig hyggelig og
gikk fornøyde hjem etter endt dag.

Korpssamarbeid, seminarer og
høstkonsert
På høsten 2021 åpnet det litt opp i en kort
periode og vi fikk endelig til et samarbeid
med hovedkorpset og to andre korps
dirigenten vår Marte også dirigerer. I uke
42 og uke 44 ble det avholdt seminarer på
Ljan skole hvor Peik skolekorps og Abilsø
skoles musikkorps også var inviterte.
Seminarene ble gjennomført med
gruppeundervisning, hvor det ble leid inn
eksterne instruktører, og med samspill for
alle musikanter og en egen ungdomsgruppe. Første kveld ble det også servert
pizza for at man skulle få anledning til å
bli litt bedre kjent på tvers av korpsene.

Samarbeidet resulterte i en storslått
konsert på sentralen i Oslo 8. november.
Dette var veldig fint for musikantene og
utfolde seg i et større korps. Prosjektet ga
mersmak og frister til gjentagelse.
Juniorene våre hadde et eget seminar
helgen uke 45 med påfølgende minikonsert i gymsalen for foreldre 14.november.
De hadde også en konsert for 2-5 klasse
på skolen dagen etter. Skolekonserten var
som vanlig en kjempesuksess og juniorene med Ole Bendik i spissen lager
skikkelig god stemning!

Julegrantenning:
Korpset stilte med et lite nisseorkester til
julegrantenning ved joker 1. søndag i
advent. Der spilte de flere julesanger og
skapte god julestemning mens fakler ble
tent og toddy varmet kroppen.
Julekonserten ble dessverre avlyst med
mye sykdom og karantener på Ljan.
Korpsets juleavslutning/grøtfest ble
også avlyst.

Dugnader i koronaens år
Nok et år har det vært vanskelig å
gjennomføre de vanlige dugnadene
korpset baserer mye av sin inntekt på.
Loppemarkedet måtte avlyses og 17.
maifeiring med salg av pølser, is og brus
ble det heller ikke noe av. I likhet med i
2020, ble det gjennomført et vellykket
dorullsalg på våren. Og heldigvis fikk vi
gjennomført julemesse 1.advent, rett før
Norge nok en gang måtte stenge ned. Det
ble både en hyggelig samling for nærmiljøet og en god inntektskilde for korpset.
Det ble også et flott musikalsk innslag fra
korpset.

Julemesseansvarlig: Ida Glemminge
Dorulldugnad: Yngve Sandal

Styret:
Styrets sammensetning:
Leder: Marte Skard
Styremedlemmer: Yngve Sandal, Johanne
Dahl Løvsland, Simona Popita, Ingeborg
Barstad

Korpsleder

Hovedkorpsleder: Marianne Bakke
Korpsledere: : Lene Danielsen, Berith
Enge, Astrid Sandsmark og Morten
Holmqvist
Korpsledere er korpsets sosiale ledere og
er ansvarlig for alle korpsets medlemmer.
De fungerer som støtteapparat for
dirigentene med alt av praktiske gjøremål
under øvelser, opptredener og på turer.
Siden pandemien startet har dessverre
både styret og korpsledere brukt mye tid
på å ha oversikt over gjeldende smittevernregler og i samarbeid med dirigentene lage opplegg for forsvarlig gjennomføring av øvelser, samt stadige endringer i
planer som har vært lagt. Nå ser vi frem til
at vårt sterke lag med korpsledere kan
bruke enda mer tid på å legge til rette for
gode, felles musikalske og sosiale
opplevelser for musikantene.
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SANDDYNA BÅTFORENING
Generelt
Sanddyna båtforening har nå i underkant
av 50 båtplasser fordelt mellom bryggeog bøyeplasser samt vinter opplagsplasser for ca 25 småbåter.
De siste årene har foreningen tilrettelagt
for utvikling av kajakkopplag, og har til nå
ca 50 kajakker, kanoer eller brett i stativer
på Sanddyna. Det er større etterspørsel
etter båtplasser, båtopplag og kajakkstativer enn foreningen hittil har kunnet
tilfredsstille.
Frivillighet og deltagelse er en forutsetning
for driften, vedlikeholdet og utviklingstiltak.
Et stort antall medlemmer deltar hvert år i

18 LJANS VEL 2021

flere organiserte aktiviteter som opptak/
slipp av båter, vedlikehold av brygger og
stativer, rydding og pleie av landskapet og
bygninger.
Med sine 100 års tradisjoner i området er
tiltakene et viktig bidrag for miljøet på
Ljan, med stor attraktivitet for beboere til
rekreasjon og bruk av fjorden. Området
blir mye brukt med sin enkle tilgjengelighet uten bilbruk.
Sanddyna Båtforening mottok i desember
brev fra Oslo Kommune Bymiljøetaten og
Plan- og Bygningsetaten i forbindelse
med deres Strandsoneprosjekt. Det kan
forventes at vi må gjøre enkelte tilpasnin-

ger på området blant annet for å tilfredsstille tilgjengelighet for allmenn ferdsel.

Medlemmer og plasser
Ved utgangen av 2021 hadde Sanddyna
båtforening 140 medlemmer. Foreningen
har i underkant av 50 båtplasser fordelt
mellom brygge- og bøyeplasser. Ved
utgangen av 2021 var det også lagret 50
kajakker, kanoer eller brett på Sanddyna.
Når det gjelder mulighet for båtplass er
det ventetid på brygge- og bøyeplasser,
men det er stadig mulighet for plass til
kajakker, kanoer- eller brett.

Aktiviteter i 2021
2021 ble som 2020, også et år som ble
preget av «Korona pandemien». Det
gjorde det umulig å avholde årsmøtet på
vanlig tidspunkt i april. Med strenge
smittevern tiltak klarte vi imidlertid å få til
et båtutsett i begynnelsen av mai.
En bedring i smittesituasjonen utover
våren gjorde at vi klarte å gjennomføre det
utsatte årsmøtet 18.juni. Den årlige
sommerfesten ble også avholdt innenfor
smittevernreglene. I år var det fint vær og
som alltid var det en hyggelig fest som
varte ut i «de små timer».

Opplysninger og kontakt
Båtforeningen har egen hjemmeside:
www. sanddyna.no. Der kan du lese mer
om båtforeningen. Blant annet finner du
oppdatert informasjon om våre aktiviteter.
Oversikt over kontaktpersoner finner du
også der, samt skjema for innmelding.
Av Terje Tangen/Stein Tosterud

Vindforholdene var også relativt greie
gjennom sommeren. Men med en del
erfaringer med dårlig høstvær i mange år,
gjennomførte vi båtopptaket 11.september i 2020. Det viste seg å være en
fornuftig beslutning da det ble en «ruskete» høst på Sanddyna. Vi har blant
annet hatt flere skader på utriggere og
brygger.
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LJANS MENIGHET

Vi håpet på en vanlig hverdag, slik resten
av samfunnet, men fikk dessverre en rekke
utfordringer på grunn av koronapandemien.
Kirken ble mer eller mindre stengt de første
månedene av året. Smittevern er et ord
som har preget oss i hele år. Vi fikk
gjennomført 24 gudstjenester (vanlig er ca.
43). Når vi ikke kunne ha gudstjenester så
hadde vi åpen kirke. Det betyr at kirken er
åpen fra kl 11-13, med mulighet for å sitte i
stillhet og tenne et lys. Slik som i året før så
har gudstjenestelivet har vært preget av
ulike smittevernstiltak gjennom nesten hele
året.
Vi har fortsatt gjennomført egne dåpsgudstjenester. Dette er en dåpsvariant som flere
setter pris på.
I september klarte vi å gjennomføre tre
konfirmasjonsgudstjenester. Både konfirmanter og familier pustet lettet ut at vi fikk
dette til, og vi fikk mye positive tilbakemeldinger fra alle involverte.
Julen ble igjen en annerledes jul i Ljan kirke.
På grunn av smittevern kunne vi ikke
gjennomføre vanlige gudstjenester på
julaften. Vi valgte å holde julaftensgudstjenestene utendørs. Med innleid lydfirma
rigget de opp scene, lyd og lys. I nesten 10
minusgrader, først solnedgang og deretter
stjerneklart så ble dette en stemningsfull
julaftensgudstjeneste.
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Supertirsdag
I flere år har vi arrangert familietreffet,
Supermandag. Nå har vi det annenhver
tirsdag, og heter Supertirsdag. Tidspunktet
er fra 16.45-18.30. Her er det middag for
hele familien, aktivitetsgrupper for barna og
avslutning i kirken. Supertirsdag er et
møtepunkt for barnefamilier på Ljan.
Fantastisk stemning og masse liv og røre.
2021 har vært et rart og utfordrende år med
mange avlysninger og restriksjoner. Vi har
fortsatt med Åpen kirke fra kl. 11-13 de
søndagene vi ikke har vanlig gudstjeneste.
Det betyr at kirkerommet er åpent for
lystenning og bønn. Vi fortsetter med vår
egen podkast Ljan menighet. Primært så
legger Morten prest ut prekener og noen
bibeltimer. Dette ønsker vi å videreføre med
ulike innslag. Morten prest la ut flere ut
videoandakter på Ljan kirkes Facebook
side. Men det aller beste er felleskap hvor
vi kan treffes. Håper på mange slike gode
møter i året som kommer.

Foto: Anne-Sophie Ofrim

Året 2021 ble et annerledes år for Ljan
menighet.

ET 250-ÅRS BRYLLUPSJUBILEUM
AV FINN ERHARD JOHANNESSEN
Julaften 1771 sto bryllupet til Maren Juel
og Peder Holter. Sist julaften var det altså
250 år siden, og det måtte selvfølgelig
markeres. Meningen var at det skulle skje
rett før jul, men i siste øyeblikk ble
arrangementet i Kolben på Kolbotn
stanset på grunn av koronarestriksjoner.
Det gikk i stedet av stabelen samme sted
den åttende februar i 2022. Om lag
hundre tilskuere fikk først oppleve Maren
Juel og Peder Holter i moderne skikkelser,
men i flotte rokokkoantrekk, i en liten
dialog på slutten av bryllupsdagen og deretter høre et foredrag om bryllupet, brud
og brudgom.
Bryllupet til Maren Juel og Peder Holter
var antakelig den store begivenheten i
Kristiania på denne tiden, men siden det
ikke fantes noen løssalgspresse og heller
ikke noe Se og Hør, er det lite vi vet om
det. Men kirkebøker finnes, og her er
bryllupet ganske riktig innført den 24.
desember 1771. At bryllup ble holdt på
julaften, var høyst usedvanlig, jeg fant
ingen andre eksempler på det i kirkebøkene. Men julaften 1771 falt på en
søndag, så derfor kunne de begynne
ganske tidlig.
I kirkebokinnførselen står det en interessant opplysning: «i Huset». Vielsen
skjedde altså ikke i kirken, men hjemme,
antakelig i bygården i Dronningens gate
13 (ved siden av Krigsskolen) som Peder
Holter hadde kjøpt i 1762. Å gifte seg

hjemme var ganske vanlig på denne tiden,
og ikke bare i overklassen.Bernt Anker
gjorde det samme to år senere,. Men det
kostet penger, for man måtte først kjøpe
et såkalt kopulasjonsbrev i København,
og man måtte ha forbindelser der som
kunne ordne det.
Det var også en annen interessant
opplysning i kirkeboken. Det sto at
brudeparet ble viet av herr James Røder.
Det var en høyst uvanlig opplysning, og
det må bety at vielsen ikke skjedde ved
en av de vanlige prestene i menigheten.
Røder var selvsagt også prest, og han var
i slekt med familien Leuch på Bogstad
som Peder Holters mor Anna hørte til. Det
var altså en ganske spesiell vielse. Den
foregikk hjemme, på julaften og med en
egen prest. Dette forteller antakelig noe
om Peder Holter, en av byens rikeste
menn, som hadde regien selv, kunne
bryte med alle konvensjoner og antakelig
få ekstra oppmerksomhet.
Peder Holter var 48 år og Maren Juel
snaut 22 år da de giftet seg. Brudgommen var uvanlig gammel, og det er litt rart
at han ikke hadde vært gift før (det hadde
begge Marens neste menn som var langt
yngre). Marens alder var mer normal, ofte
var overklassens kvinner enda yngre når
de giftet seg. Det er all grunn til å tro at
dette var et fornuftsekteskap, og ikke
basert på dype følelser. Peder Holter kan
nok ha vært forelsket, men neppe Maren
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Maren Juel spilt av Nora Birkeland og Peder Holter av Finn Erhard
Johannessen i Kolben 8. februar 2022. Foto: Grete Hillestad Hoff.
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Juel. Hun ble jo gift to ganger til senere,
og et munnhell som har gått i familien
Ingier lyder slik: «Den første aktet hun,
den andre elsket hun, og den tredje sa
hun ingenting om.»
Den andre var Ole Christopher Wessel
som kom fra Vestby, og som var bror av
dikteren Johan Herman Wessel. Han var
omtrent jevnaldrende med Maren, og hun
giftet seg med ham i 1791, etter at Peder
Holter døde senhøstes i 1786 etter snaut
15 års ekteskap. Dessverre døde Wessel
allerede i 1794. Maren Juels bror, Jacob
Juel, som hadde rømt til Sverige i 1784
etter å ha lånt en enorm sum fra de
offentlige kasser som han hadde ansvaret
for (noe som var helt akseptert bare han
overførte beløpet med en veksel til
København, noe han ikke greide), sendte
et brev og kondolerte og nevnte at han
visste hvor høyt Maren hadde elsket
Wessel. Det tyder på at munnhellet var
riktig.
Maren tok antakelig dødsfallet tungt. I
1796 skrev iallfall Jacob at han hadde
hørt at Maren ikke var glad, men snarere
ulykkelig: «Herre Gud, et Fruentimmer
som du, som efter mine Tanker ikke
aleene er skabt for at gjøre en Mand
lykkelig, uden burde tillige selv være
lykkelig, skal endog være ulykkelig, det er
ubegribeligt.» Den ganske pengelense
Jacob hadde tydeligvis vanskelig for å
skjønne at Maren som var Norges rikeste
kvinne, ikke skulle være glad og fornøyd.
Men samme år giftet Maren seg igjen,
denne gang med den langt yngre Marcus
Gjøe Rosenkrantz. I ingen av ekteskapene
fikk Maren barn, men Marcus hadde en
datter fra et tidligere ekteskap i Danmark.

Moren var død i barselseng da datteren
var ni dager gammel, og Marcus hadde
satt henne bort til et barnløst par i
nærheten. Men da han giftet seg med
Maren, hentet han datteren som het
Karen og var fire år, og slik fikk Maren en
bonusdatter. Det heter at Karen ble Maren
og Marcus’ øyensten.
Karen fikk et ganske dramatisk liv. Hun
mistet altså sin mor da hun bare var noen
dager gammel, og som 18-åring giftet hun
seg med en dansk greve. Det nygifte
paret fikk Borregaard som Maren og
Marcus eide, men i 1813 kastet mannen
seg i Sarpsfossen. Han kom visstnok opp
av vannet, men tok livet av seg med kniv
da han kom hjem til gården. Deretter
flyttet Karen med to små barn til Maren
og Marcus.
Høsten 1814 kunne imidlertid Maren i et
brev til nevøen Carl i Sverige fortelle den
store nyhet at offiseren Carl Fredrik
Kaltenborn hadde «gjort sin Declaration til
min mand om Karen». Han hadde altså
spurt om datterens hånd. Saken ble raskt
avgjort, skrev Maren, for hennes mann
kunne ikke se noen innvendinger. I en
påskrift takket Karen Carl for at han
hadde vært så deltakende i hennes
lidelses tid. Nå var hun så lykkelig som i
sine beste ungdomsdager «ja maskee
endnu lykkeligere, thi man føler først ret
Glæde naar man en Tid har lidt». Bryllupet
sto ved sankthanstider i 1815, men Maren
fikk ikke oppleve det. Hun døde i februar
1815, nærmere 66 år gammel, ganske
sikkert uten å forestille seg at hennes eget
bryllup i 1771 skulle markeres 250 år
senere.
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IB VEITH - EN DANSK
TEGNER PÅ LJAN
«God dag, vil I ha Jeres hus tegnet?»
Slik lød det kanskje da Ib Veith banket på
dørene på Ljan for å få oppdrag (hvis det
var slik det foregikk, da). Ib Veith var født i
København i 1918, og han var ungkar. Han
hadde allerede som 16-åring begynt som
avistegner og fikk utdannelse på Københavns tekniske skole 1934-1937 og var
også innom Kunstakademiet, men bare en
måneds tid. Han hadde flere utstillinger i
1930-årene og også noen under krigen,
og den siste i 1950. I 1960-61 bodde han
antakelig i Norge, kanskje på Ljan eller et
sted i nærheten. Det kjennes tre tegninger
av hus som har laget, to av Norahøi
(Ingiers vei 22), de er datert 1960 og 1961
og ett av Fjeldborgen (Ingiers vei 14 a)
som er udatert. De er gjengitt her. Antakelig finnes det flere, og jeg håper de som
har en tegning eller vet noe mer om Ib
Veith, kan ta kontakt. Kanskje kan vi vise
frem flere tegninger i neste årsberetning?

Norahøi, Ingiers vei 22

Finn Erhard Johannessen

Fjeldborgen, Ingiers vei 14 a
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LJANS VELS BEVARINGSPRIS
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 2020 ble tildelt Elin Høyholm og Erlend Lappegard, for bevaring og
vedlikehold av Villa Fremauri, et unikt hus og hage.
Mottagere av Ljans Vels bevaringspris:
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
2020 Villa Fremauri, Gladvollveien 13
Elin Høyholm og Erlend Lappegard

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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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.
Ildsjelprisen for 2020 ble gitt til Lars-Ivar Sandboe, for lang og engasjert innsats i velet
og ellers i lokalmiljøet på Ljan.
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

2017

2018
2019

2020

kreativitet i planlegging og oppføring
av det nye huset på Skredderjordet.
Ljan Alpin v/ dugnadsgjengen
som sørger for en fantastisk flott
slalombakke på Ljan.
Karin Madsen for stell av roser på
Ljan stasjon i mer enn 50 år.
Torkild Thurmann-Moe for sitt
mange årige engasjement i reguleringsutvalget og for Ljan
Lars-Ivar Sandboe for lang og engasjert innsats i velet og lokalmiljø

Interessert
i Ljans historie?
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.

PRIS
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Kjøp boken på Joker, eller bestill den på
Ljans Vels Facebookside, så leverer vi den
på døren dersom du bor på Ljan.
Kan betales med Vipps til “Ljans vel boksalg” eller
betales til kontonr. 1609 04 00456

FORENINGSLIV
Sandyna Båtforening
Formann: Terje Tangen

Kontakt:
tlf. 934 03 773
styret@sanddyna.no
www.sanddyna.no

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

Kontakt:
tlf. 917 36 416
www.ljanshuset.no

Ljan Tennisklubb
Styreleder: Gunnar Birkevold

Kontakt:
ljan.tennis@gmail.com

Ljan Fotball
Trine Wiese (leder)
Tilde Grove-Knutsen (medlemsansvarlig)

Kontakt:
ljanfotball@gmail.com/tlf 47457951

Ljan skoles musikkorps
Styreleder: Marte Arnestad Skard

Kontakt:
styreleder.lsm@gmail.com
tlf. 95 26 04 68

Ljan menighet
Leder menighetsrådet: Thor-Arne Prøis
Sogneprest Morten Holmquist
Menighetskontoret
Menighetshuset, for leie av lokaler:

Kontakt:

Søndre Aker Historielag
Styreleder: Anne Marie Hval Grøgaard

Kontakt:
styret@sondreaker.no
sondreaker.no

Nordstrand Vel
Formann: Bjørn Engen

Kontakt:
post@nordstrandvel.no

Øvre Ljanskollen Vel
Styreleder: Anniken Hegna

Kontakt:
ovreljanskollenvel@gmail.com

BU8/Bydelsadministrasjonen
Cecilie Thoresens vei 11B, 1153 Oslo

Kontakt:
21 80 21 80

mh744@kirken.no
23 62 98 20
post.ljan.oslo@kirken.no
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www.allkopiNETPRINT.no

Markedsledende leverandør av bærekraftig skadedyrkontroll
Fordeler med å velge oss:
–

Besøk av en erfaren, lokal tekniker

–

Gode råd til hvordan du unngår problemer i fremtiden

–

En effektiv avtale til en fornuftig pris

–

En leverandør som er bransjeledende på teknologi og miljø

Tilbud for alle medlemmer av Ljans Vel – visuell inspeksjon med rapport om
skadedyrsituasjonen til kun kr. 2000,- inkl. Mva.

Visste du at...?
Skjeggkre er et økende problem i norske hjem. Vi kan også tilby kartlegging og behandling av
skjeggkre.
Kontaktperson hos Anticimex: Ralitsa Radulova ralitsa.radulova@anticimex.no,
mob.: 907 16 136. Sentralbord: 414 14 128
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LAD ELBILEN HJEMME
trygt og effektivt

Vi installerer elbil-lader hjemme hos deg!
Kontakt KM elektro, din lokale elektriker, for mer informasjon om
elbil-lading. Vi kommer på gratis befaring og utarbeider tilbud
basert på behovet ditt.

Registrert el-entreprenør
Tlf. 952 21 595
trygve@kmelektro.no
www.kmelektro.no
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ALT INNEN:

- tømrerarbeide
- ombygning
- innredning
Tlf: 410 30 202
Tlf vedlikehold: 410 30 211
www.ll.no
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TANNLEGENE

Trond Telje
Spes. periodonti (tannkjøttsykdommer)

Line Kjølstad
og
Tannpleier Åshild Selsås

22 61 32 01
von Øtkens vei 1, 1169 Oslo, post@tannlegetelje.no
www.tannlegetelje.no
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EIE eiendomsmegling

Kongsveien 78 | 23 16 73 00 | nordstrand@eie.no

Lokalkunnskap og premium rådgivning gjennom 25 år
gjør det enklere for oss å selge boligen din til en god pris

Nordstrand
Dyreklinikk
22 62 91 00
Mandag – torsdag: kl. 09.00 – 19.00
Fredag:
kl. 09.00 – 18.00
Lørdag:
kl. 09.00 – 12.00
Herregårdsveien 1, 1168 Oslo – Ljan
post@ndkvet.no, www.nordstrand-dyreklinikk.no, Vakt: 952 03 596

Et personlig farvel
Et dødsfall handler i
grunnen mest om livet.
Gravferden er til for
de levende.

wangbegravelse.no
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Ring 23 16 83 30
Alltid tilgjengelig.

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

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

www.truestories.no

Ski Storsenter, 1400 Ski
Tlf: 64 87 66 27
www.kase.no
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LJABRUVEIEN 39
1167 OSLO

Advokat Kåre Bjørlo
Observatoriegt. 1b, 0254 Oslo
Tlf.: 23 01 01 01
kb@bull.no www.bullco.no

Sofiemyrveien 12, 1412 Sofiemyr
Tlf: 22 28 33 36 / 90 01 69 32
post@nordstrand-gjerdefabrikk.no
www.nordstrand-gjerdefabrikk.no
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TLF: 930 11 076
MAIL: erik@hvalbye.no8

SIV ARK EA HVALBYE & PARTNERS

VEDTEKTER FOR LJANS VEL
STIFTET 1. MAI 1890
§ 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. Personer som bor utenfor vellets
grenser kan søke styret om medlemsskap. Styret kan avslå medlemskap. Et medlem
kan av årsmøtet ekskluderes med 2/3 flertall. Medlemmer som ikke etter purring har
betalt kontingent ved årets utgang, blir strøket fra vellets medlemsliste. Medlemslistene
inntas i årsberetningen.
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.
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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.

§ 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 23. april 2019
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GRENSER FOR LJANS VEL
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
nordover 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 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
nabo-vellene.

KONTINGENT
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
medlems-listen uten ytterligere varsel.
Betalt kontingent er en forutsetning for å
delta i vellets forskjellige aktiviteter, bl.a.
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kultur-utflukter og bruk av Ljansbadet/
Sandyna. Vi takker annonsørene for
verdifull støtte og oppfordrer beboerne til å
benytte seg av deres tjenester; uten denne
støtten kan vi ikke lage beretningen.
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�
HOLTET
Se jacobs.no for tips og oppskr ifter
Ekebergveien 145, T lf 23 18 01 00 • Åpningstider: 08 - 21 (09-20)

