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Kort oppsummering av sakene Velet har jobbet med i 2015/2016: 
 
Leker´n: 
Marienlyst Vel sikret at Leker´n ble reddet! Omsorgsbygg estimerte 
oppusningskostnadene av bygningsmassen til 1,7 millioner kroner. Bydel St. 
Hanshaugen dekker kostnadene gjennom økt husleie over en 10-årsperiode. Deler av 
bygningsmassen ble pusset opp sommeren 2015, og drift fortsatte som normalt høsten 
2015. Marienlyst Vel bemerker at tilbudet ikke markedsføres noe videre. Bydelen 
forklarer dette med nyansettelser, og at det tenkes mer langsiktig om Leker´ns drift. 
Bydelen ønsker nå blant annet bedre utnyttelse av bygningene, i tråd med ønskene 
Marienlyst Vel har meldt overfor bydelsutvalget. Bydel St. Hanshaugen har ikke opplyst 
noe konkret om fremdrift for de langsiktige planene for Leker´n.  
Marienlyst Vel har tilbudt seg å male Leker´n utvendig vår/sommer 2016., og kjøper inn 
to river og to raker for å supplere utstyret til Leker´n. Foreningen søker om å få 
regelmessig tilgang til lokalene, slik at Leker´n kan holdes åpent flere helger i året. Slik 
kan leker, utstyr og fasiliteter bli mer tilgjengelig for beboere og brukere på Marienlyst. 
Det vil også bli enklere og avvikle dugnad. Fortrinnsvis ønskes enkel kafédrift/bevertning 
utprøvd noen utvalgte helger den kommende perioden.  
 
Grøntområder 
Marienlyst Vel har meldt inn en rekke behov for opprydding og vedlikehold til 
Bymiljøetaten og bydel St. Hanshaugen.  
Foreninger har utført mange oppgaver på dugnad: 
-Sand i volleyballbanen og den store sandkassen har blitt snudd.  
-Petanquebanen har blitt ryddet for ugress og planert. 
-Feltet for treningsapparater har blitt ryddet for nedfall, jord og sand.  
-Hagen til Leker´n er ryddet klart til at en urte- og grønnsakshage kan anlegges 
-Det er plukket mye søppel i virkeområdet til Velet.  
-Det er samlet en del nedfall på grøntområdene. 
 
Marienlyst Vel har registrert økt forsøpling i parkene og langs gatene de senere årene. 
For å dekke et større området, ønsker foreningen å systematisere dugnadsarbeidet i 
Velets virkeområde. I den anledning har Velet tatt kontakt med Frigg, Leker´n, skolene 
og barnehagene i området, og forhørt seg om hvor stort område de utfører rusken 
aksjon/dugnad på, og om de eventuelt har anledning til å bidra med mer. Foreningen 
har tilbudt Leker´n, Frigg, skolene og barnehagene to gripearmer (søppelplukkere) hver 
til permanent disposisjon, utlån av øvrig utstyr i anledning dugnad/Rusken, samt dekke 
enkel bevertning.  
 
Marienlyst Vel setter pris på at minigolfen nå leier ut petanqueballer i tillegg til 
minigolfutstyr og sjakkbrikker til utesjakk.  



Gresskarutskjæringskonkurranse og Marienlystprisen 2015 
Gresskarutskjæringskonkurranse, ble gjentatt 29. oktober 2015, og dt ble satt ny 
deltakerrekord! Mange flotte bidrag kom inn til konkurransen og lyste Leker´n så fint opp 
i høstmørket! Vinnerne fikk fine premier fra Oslo K, Kristines og Coop Majorstuen. 
Marienlystprisen ble delt ut, og gikk i 2015 til Leker´n for mangeårig betydning for 
nærmiljøet.  Mena Marked og Marienlyst Vel dekket til feiring for brukere av Leker´n 
dagen derpå. Leker´n fikk også et flott diplom, tilsvarende det vinner av Marienlystprisen 
2014 fikk, et trykk av den lokale kunstneren Anne Kari Ødegård. Marienlyst skoles 
musikkorps, fjorårets vinner, holdt konsert i år også, og publikum rocket med! 
Bydelsdirektør Ellen Oldereid, avdelingsdirektør for oppvekst- og nærmiljøavdelingen, 
Kjersti Halvorsen og varaordfører for Oslo, Khamshajiny Gunaratnam, ”Kamzi” gjestet 
arrangementet til stas for store og små på Marienlyst. 
 
Skøytekarneval mars 
Det ble avhold et fargerikt skøytekarneval på Bayer´n 10. mars 2016. Det var et meget 
godt oppmøte, til tross for variert kvalitet på skøytebanen. Deltakere kom med og uten 
skøyter, og kunne kose seg med saft i tillegg til 250 muffins sponset av Espresso House. 
Elever ved Marienlyst skole stod for gjennomføringen av arrangementet. Det var så 
vellykket, at Marienlyst Vel ønsker å gi denne målgruppen en permanent rolle ved 
tilsvarende arrangement. 
 
Aksjon Skolevei Marienlyst 
Marienlyst Vel har i samarbeid med beboere på Marienlyst og FAU på Marienlyst skole 
fulgt opp Aksjon Skolevei og sendt innspill til byrådsavdeling for miljø- og samferdsel og 
Bymiljøetaten.  
 
Befaring NRK  
NRK deltok på befaring på sin egen tomt 28. oktober sammen med Marienlyst Vel. Velet 
påpekte flere trafikale utfordringer knyttet til kjøring til- og fra NRK, og på selve 
eiendommen. 
NRK kom foreningen i møte på flere punkter:  
-parkeringsplassene ved Suhms gate barnehage får ny innkjøring 
-parkeringsplassene tilhørende NRKs egen barnehage flyttes, slik at det ikke lenger blir 
anledning til å parkere inntil barnehagene.  
-et gjerde forlenges om ønskelig, for å hindre at elever ved Marienlyst skole sykler over 
nordre parkeringsplass 
-NRK vil være imøtekommende for flere tiltak ved anmodninger fra Utdanningsetaten 
 
Henvendelsen fra Marienlyst Vel til NRK er tilgjengelig på marienlystvel.no. Det samme 
er svaret fra NRK. 
 
Befaring skolevei  
Det ble avholdt befaring 20. januar 2016 I samarbeid med FAU ved Marienlyst skole. 
Politiet, Ruter, Unibuss, ledelsen ved Marienlyst skole, NRK og Miljøpartiet de grønne 
(MDG) var tilstede. Bydelsoverlegen i bydel St. Hanshaugen var representert ved 
saksbehandler. Bymiljøetaten prioriterte å ikke stille, selv om befaringen ble flyttet fra 26. 
november 2015 og frem i tid for å muliggjøre deltakelse.  



 
Deltakerne ble vist en rekke utfordringer barn møter på vei til skolen. Befaringen viste at 
ingen barn kan nå skolen uten minst én unødvendig trafikkbarriere. Trafikkutfordringene 
har blitt meldt Bymiljøetaten, og er under vurdering. 
 
Opphøyd gangfelt og trafikksikkerhetsaksjon i samarbeid med FAU ved Marienlyst 
skole 08.12.15 
Etter nok en påkjørsel av et barn i fotgjengerfeltet ved Marienlyst busstopp, aksjonerte 
Marienlyst Vel sammen med FAU ved Marienlyst skole. Aftenposten, NRK og 
Dagsavisen dekket aksjonen.  
 
http://www.dagsavisen.no/oslo/vi-er-livredde-1.481296 
 
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-oestlandssendingen/DKOA02024315/08-12-
2015#t=1h45m40s 
 
http://www.osloby.no/nyheter/Meld-fra-Hvor-i-Oslo-er-det-farlig-a-vare-fotgjenger-
8275177.html 
 
Senest i oktober avviste bystyret lokalsamfunnets ønske om et opphøyd gangfelt i 
Kirkeveien ved Marienlyst busstopp. Avslaget ble begrunnet med hensyn til Ruter og 
utrykningskjøretøy. Etter påkjørselen 07.12.15 ble byråd for miljø og samferdsel spurt 
om sak om opphøyd gangfelt ville bli gjenopptatt av byråden. Byråden avviste dette, og 
viste til grundig saksbehandling og hensynet til utrykningskjøretøy og Ruter. Etter en 
ukes arbeid, fikk Marienlyst Vel dokumentert at utrykningskjøretøyene og Ruter ikke 
hadde blitt spurt angående opphøyd gangfelt ved Marienlyst busstopp. Tvert i mot 
mente instansene at tiltaket kunne forsvares nettopp her. I følge Bymiljøetaten (BYM) 
var etaten ikke involvert i innbyggerinitiativet om opphøyd gangfelt.  
http://www.dagsavisen.no/oslo/ikke-et-problem-1.633684 
 
Etter grundig informasjonsarbeid fra Marienlyst Vel, støtter nå Byrådsavdeling for miljø-
og samferdsel, Bymiiljøetaten og Bydel St. Hanshaugen oppføring av opphøyd gangfelt 
ved Marienlyst busstopp. 
 
Aftenposten fulgte opp temaet trafikksikkerhet og laget et interaktivt kart over alle 
farlige steder for fotgjengere. Byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Nguyen 
Berg (MDG) lovet at alle meldte saker skulle behandles av byrådet. Det kan fortsatt 
meldes inn saker via linken. 
http://www.osloby.no/nyheter/Over-1300-lesere-har-sagt-ifra-om-farlige-veier-for-
fotgjengere-i-Oslo-8279048.html?spid_rel=1 
 
 
  



Dialog Unibuss og Ruter har gitt resultater.  
Det har vært et betydelig problem at busser har hindret fotgjengere å krysse 
fotgjengerfeltet ved Marienlyst busstopp. Etter gjentatte tilbakemeldinger fra Marienlyst 
Vel m.fl., initierte Unibuss en internopplæring med fokus på utfordringene 
medfotgjengerfelt med tilsvarende utforming som ved Marienlyst busstopp. Marienlyst 
busstopp ble brukt som kontrollpost internt for opplæringen. I tillegg ba Unibuss og Ruter 
om hjelp fra publikum til å få bukt med utfordringene. Samarbeidet mellom partene 
fungerte godt, og beboere melder nå i fra om at bussene ikke lenger stopper i 
fotgjengerfeltet.  
 
 
Opprettelse arbeidsgruppe trafikk 
FAU ved Marienlyst skole, Marienlyst Vel og frittstående medlemmer har nå opprettet en 
gruppe som jobber med trafikksikkerhet. Medlemmene deler dokumenter. Aksjonsliste. 
Gruppen er åpen for alle brukere og beboere som er opptatt av trafikksikkerhet.  
Mer informasjon om utfordringene knyttet til skolevei ligger på: 
https://skoleveimarienlyst.wordpress.com,  
facebook-sidene til Marienlyst Vel og aksjon skolevei på facebook. 
 
 
Oppvekstvilkår 
Marienlyst Vel søker å bidra til det forebyggende arbeidet som nedlegges for barn og 
unge. Velet bidrar til å belyse ulike utfordringer lokalt knyttet til oppvekst. Mobbing, 
masseslagsmål, salg av narkotika, bruk av sprittaxi og seksualisert atferd er noen av de 
mer alvorlige utfordringene områdets unge brukere eksponeres for. Temaene er 
allmenne, og ikke spesielle for Marienlyst og Fagerborg. Like fult er det viktig at 
Marienlyst Vel bidrar til å adressere disse problemene, for det angår absolutt 
foreningens hovedformål; trivsel i velets virkeområde. 
Marienlyst Vel støtter arbeidet som gjøres lokalt mot mobbing, og overvar signering av 
ny erklæring mot mobbing ved statsminister Erna Solberg, utdanningsminister Torbjørn 
Røe Isaksen og hele 12 organisasjoner. Marienlyst skole var vertskap for signering av 
avtalen. Elever og ansatte ved Marienlyst skole bidro til en fin markering. 
Marienlyst Vel har stilt kroner 1000,- til disposisjon for elevrådet ved Marienlyst skole. 
Midlene er ment brukt til forebyggende tiltak mot mobbing, og er foreslått brukt som 
premie i en konkurranse relatert til temaet. FAU ved Marienlyst skole ønsker er positiv 
holdningskampanje, noe Marienlyst Vel støtter. 
 
Seniorsaker 
Velet ønsker flere medlemmer som aktivt kan tilrettelegge for senioraktiviteter for 
beboere på Marienlyst. 
 
Svømmehall 
Svømmehallen på skolen kan holdes åpent i helgene om man sikrer frivillig vakthold. 
Livredningskurs er påkrevd, og Marienlyst Vel ønsker å bidra til at frivillige får dekket 
nødvendig opplæring.  
 



  



Velet har sendt inn høringsinnspill til følgende saker i 2015/2016: 
 
Utvidelse Marienlyst skole 
FAU ved Marienlyst skole og Marienlyst Vel har i mange år samarbeidet for å sikre 
opprettholdelse av inntaksområdene. Marienlyst Vel har stått for lobbyarbeid m.v.. 
Innsatsen har gitt resultater, og det ble i fjor fastslått at Marienlyst skole skal utvides. 
Marienlyst Vel har i den anledning sendt et positivt høringssvar til Plan- og 
bygningsetaten om utbyggelse av skolen. Foreningen har anmodet at hensyn til 
barnehagebarn og elevene prioriteres.  
 
Blindernveien 6 
Marienlyst Vel har særlig vært opptatt av at utbygger i Blindernveien 6, SiO, må 
innpasse barnehage i det kommende bygget. Det foreligger en klausul om innpassing 
barnehage i kjøpsavtalen, og Marienlyst Vel mener den må respekteres da det er behov 
for permanente barnehageplasser på Marienlyst. Oslo kommune har i flere brev til SiO 
bekreftet dette behovet. Videre mener Velet at utbygger må ta tilstrekkelig hensyn til 
grønn rute, skolebarna, barnehagebarna og skoleveien. Bygget må tilpasset miljøet og 
ta tilstrekkelig hensyn til øvrige beboere i utformingen. 
 
Kunstgressbane II Tørteberg 
Plan- og bygningsetaten (PBE) ble erklært inhabil i sak om kunstgressbane II på 
Tørteberg, og Eiendoms- og byutviklingsetaten (EBY) ble utpekt til settebehandler for 
kunstgressbane II. EBY valgte etter innspill fra Marienlyst Vel å sende saken til 
Fylkesmannen.  
 
PBE uttaler i brev til Sweco av 12.12.13 at opparbeidelse av kunstgressdekke ikke er i 
strid med reguleringsformålet Friområde.  I rammetillatelsen har dette utartet til at PBE, 
og EBY, sier at "saken" bare dreier seg om flomlys og terrenginngrep, ikke om en 
kunstgressbane! Dette mener Marienlyst Vel er en grov feilvurdering. I den reelle verden 
er en kunstgressbane et idrettsanlegg som ikke er allment tilgjengelig, og følgelig ikke et 
tiltak som hører hjemme i et friområde. Kun de nærmeste naboene til Tørteberg har blitt 
hørt i sak om kunstgressbane II, men et stort antall brukere blir berørt. Det ble observert 
flere hundre humler på Tørteberg sensommeren 2015, men det er ikke redegjort for 
hvilke arter som har tilhørighet på Tørteberg. Marienlyst Vel setter pris på at saken skal 
vurderes av Fylkesmannen. 
 
Øvrig: 
-Deltakelse landsmøte Vellenes Fellesorganisasjon (VFO) og årsmøtet til Oslo 
Velforbund (OV) (tidligere Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo, KUV)  
 
 
Velet ønsker å takke alle sine medlemmer og samarbeidspartnere for et fint år! 


