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Årsberetning 2007-2008
I året 2007/2008 har styret i Østskogen-Vel arbeidet med saker som vedrører stier, friområder og trafikk.
Spesielt for dette året som for fjoråret er et fortsatt stort engasjement i forbindelse med utbygging av
Engebråten feltet.
Det er gjennomført 7 styremøter og vi har i løpet av perioden deltatt i et ti talls møter med 4xVel.
Styremøtene har båret preg av dårlig fremmøte, med et snitt på 3 represententer pr. møte. Dette har ført
til et merarbeid på de representantene som har stillt opp på alle møter.
Kontingenten for inneværende periode er dessverre blitt forsinket, da det har vært problemer med
kasserers pc. Det vil i denne samnenheng bli sendt ut to kontingenter i løpet av neste periode.
Styret har videreført ordningen med egne grupper for fokusområder. Fokusområder som har vært aktive i
periloden er :
•

Engebråten, ledet av Erik Gran
I Planutvalget 24.april d.å. ble utbyggingsavtale og reguleringsplan vedtatt i Kommunetyret uten
beslutning om veiløsning til Østskogen. Velforeningene har anket avgjørelsen.
Politikerne og innbyggerne har tidligere (Planutvalget august 2004 og april 2005) vært samstemte
på at det er viktig å få til en fullstendig regulering av området nå, nettopp for å sikre kontroll og
forutsigbarhet
Erik vil gi en mer detaljert redegjørelse for status i Engebråtensaken.

•

Dugnad, ledet av Erik Gran
Det har vært gjennomført en dugnad på friområdet ved ”gamle hoppbakken” Videre planer er å
fjerne gjerde og komme frem til en felles løsning for området – I Fjellveien er det bestilt sand for å
jevne ut den relativt dumpete bakken.
Her er det også planlagt å gjennomføre dugnad med sosialt innslag
Erik gir en kort redegjørelse om dugnadsarbeidet og de planer vi har for dette videre (vedlagt).
For øvrig oppfordres årsmøtet til å komme med forslag til løsning for området.

•

Lekeplasser og friområder, ledet av Arne Refshauge
Vellet har fortsatt fokus på oppgradering og vedlikehold av lekeplassene og stier i området. Vi
ønsker å dele inn det planlagte arbeide med stiene i følgende faser:
Fase 0:
Etter en periode med Hærværk ved stien i Løvliveien, besluttet styret å motere gjerde. Dette
arbeidet er effektuert og sluttført. ”Grisene” som står igjen er planlagt flyttet
Denne fasen anses nå som ferdigstillt.
Fase 1
Stien ned mot Østskogveien. Det er etablert en ny trasse med gjerde, anses som ferdigstillt.
Fase 2
Stien mellom Østskogveien og Bekkefaret, er på begynnt da entreprenør Dokkeberg har startet
med å fylle ut området på nedsiden av Østskogveien
Arne gir en ytterligere redegjørelse for det arbeidet som har vært gjort og er planlagt i stiene.
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Veier og trafikale forhold
Det har kommet mange inspill på hvor dårlige forfatning veiene er i Østskogen. Kommunen forklarer det
manglende vedlikeholdet med dårlig økonomi og at utbedret vil bli gjort ifm det gjenstående arbeidet med
utskiftningn av vann og avløpssystemet i området. Videre planer med dette ligger foreløpig på is.
Utbygging av Engebråten har utløst en debatt i kommunen om hvorvidt det skal etableres gjennomkjøring
til Østskogen fra det nye feltet. Foreløpig er det ikke tatt noen beslutning om dette. 4xvel har klaget inn
den manglende avgjørelsen til Fylkeskommunen.
Det etterlyses en strategi for å få forankret aktiviteter som kan sikre at vi har en akseptabel veistandard i
området. Årsmøtet oppfordres herved til å komme med forslag styret kan arbeide videre med.

Andre saker
Vellet hjemmeside
www.4xvel.no
www.4xvel.no/ostskogen
Epost kan sendes direkte til velstyrets medlemmer

Med ønske om en god Sommer!
hilsen
Styret i Østskogen Vel
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