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ÅRSBERETNING FOR SØRKEDALENS VEL 2015 
 

  

Etter valget på årsmøtet 9. april 2015 har styret hatt følgende sammensetning: 

 

Odd Holter, leder 

Ingull Solbu, kasserer 

Bente Landmark, styremedlem  

Lars Erik Edvardsen, styremedlem  

Torleif Johnsen, styremedlem  

Øyvind Bruland, styremedlem 

Marianne Støvern Sand 

Marit Sørensen, varamedlem 

 

I det samme årsmøtet ble følgende valgkomité valgt: 

Oliver Heslop, leder 

Bjørn Grevstad 

Hedda Heyerdahl Braathen  

 

Sørkedalens vel har lagt bak seg sitt 117. driftsår. Siden forrige årsmøte har det vært avholdt 9 

styremøter. Vellet har også i år jobbet med mange viktige saker.  

 

Faste oppgaver 

Vellet har en del faste oppgaver som også er gjennomført i år 

 

Ruskenaksjon 2015 

Ruskenaksjonen ble gjennomført 12. mai hvor det ble plukket søppel langs Sørkedalsveien, 

Zinoberveien og på parkeringsplassene i dalen. Unntak er parkeringsplassen ved Årnes som i 

den perioden nærmest er ”okkupert” av russ og tilsøples omtrent hver natt. Vellet 

markedsførte Rusken med plakater på veltavlene og fikk med flere av dalens beboere til å 

plukke søppel. Følg med på oppslagene på veltavlene og på vår hjemmeside og still opp på 

dugnad uken før 17. mai. 

 

17.mai 

På lik linje med mange andre organisasjoner i dalen har vellet sine oppgaver denne dagen. Det 

er primært knyttet til seremonien ved bautaen ved kirken med å skaffe taler, lydanlegg, 

blomster og dessuten sørge for bjerker til pynting av skolen. 

 

TV-aksjonen 

Årets TV-aksjon 18.oktober var til inntekt for Regnskogfondet. Innsamlet beløp i Sørkedalen 

ble kr. 23.618. Takk til alle som ga til aksjonen og til styret i vellet som gikk rundt med 

bøssene. Takk også til skolen som sendt ut informasjon om TV-aksjonen med elevene. 

 

Juletre ved Kirken 

Vellet har ansvar for å få opp juletre ved kirken. Det var på plass 1. søndag i advent og ble 

slukket et stykke ut i januar. Det er for øvrig vellet som betaler husleien på lokalet for 

juletrefesten som arrangeres for barna i Sørkedalen. 
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Veinavn i Sørkedalen 

I løpet av 2015 har veiene i Sørkedalen som manglet veinavn blitt skiltet. 

 

Gang- og sykkelvei 

Det er ikke noe nytt fra kommunen om denne saken.  

 

Veltavler 

Vellet har fått kr. 25.000 av Sanitetsforeningen til å skifte ut de gamle veltavlene. Den første 

var på plass på Super`n i mai 2012. De øvrige vil gradvis bli skiftet ut. Vellet har fått Morten 

Lønnås til å lage de tavlene som skal settes opp. De vil bli montert i løpet av våren 2016. 

 

Åmot bru 

Foreløpig ingen konkrete tilbakemeldinger på valg av løsning og tidsplaner for når en bygging 

vil skje. Vellet følger opp fremdriften i saken. 

 

Støy i Sørkedalen – Årnes og Skansebakken - i forbindelse med russefeiring. Vellet har stilt 

seg bak klage som er sendt Politiet. Saken er også oversendt til byrådslederen og sammen 

med vellene i Maridalen og Solemskogen fikk vi møte med Byrådsleder Røsland i forkant av 

russefeiringen i 2015. Det førte til en umiddelbar skilting med forbud mot parkering av busser 

på de aktuelle parkeringsplassene. Det ga gode resultater og vi håper skiltingen blir gjentatt 

før årets russefeiring i 2016. 

 

150 års jubileum Sørkedalen Kirke 

Vellet deltok i kirkens jubileumsfeiring og overrakte en liten presang til Kirken. 

 

Skogsbilvei Dammyrdalen 
Vellet er blant mange som har hatt kommentarer på søknad i 2013 fra Løvendskiold om å 

forlenge og forbinde skogsbilveien opp Dammyrdalen (veien som tar av fra Gråseterveien ved 

Storebekkhytta) over til Lommedalen. Den omsøkte veiforbindelsen ligger i Hole og 

Ringerike kommuner. Det felles landbrukskontoret for kommunene ga tillatelse til 

veibyggingen i henhold til landbruksveiforskriften, og Fylkesmannen i Buskerud er da 

klagemyndighet. Men klagere har ment at søknaden også må vurderes etter markaloven, og da 

er det Fylkesmannen i Oslo og Akershus som er riktig klagemyndighet - og den 24.2.2016 

vedtok fylkesmannen at søknaden skal vurderes etter markaloven. Nå er saken tilbake hos 

landbrukskontoret.  Samtidig har Justisdepartementets lovavdeling til vurdering hvilket 

lovverk saken skal behandles etter. I sum en sammensatt sak med viktige prinsipper om 

lovanvendelse på spill, foreløpig med seier til verneinteresser men ennå ikke endelig avklart. 

 

Samlet plan for Sørkedalens utvikling 

Kommuneplan 2015: ”Oslo mot 2030 – Smart, trygg og grønn” er vedtatt i Oslo bystyre. 

Kommuneplanen ligger nå til vurdering i Klima- og miljødepartementet. Det betyr at vårt ønske om 

å få en kommunedelplan for Sørkedalen som ivaretar alle de elementene vi har ønsket å se i 

sammenheng (kulturlandskapsplan, hustun, utvidet veiskulder, vassdragsplan) ikke har fått 

tilslutning fra kommunen. Det må da jobbes videre med disse viktige sakene separat.  

Jan Fredriksen har på vegne av ”Kulturlandskapsgruppen” fortsatt arbeidet for å få 

kommunen til å lage en kulturlandskapsplan som inneholder konkrete tiltak med tilhørende 

bevilgninger. Det siste som har skjedd i denne saken er at gruppen av organisasjoner i 

Sørkedalen som er representert har hatt en deputasjon for miljø og samferdselskomiteen 7. 

mars 2016. Vi avventer tilbakemelding om vi kan få hjelp fra noen av de politiske partiene 

med å komme videre i saken. 
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Sørkedalselven, flom og elvemuslinger. 

I 2006 ble det i regi av vellet laget en vassdragsplan for Sørkedalsvassdraget. Den omhandler 

bl.a. flomsituasjonen, vannkvalitet, vegetasjon og dyreliv. Elven og dens ”helse" er viktig for 

kulturlandskapet i Sørkedalen. Vassdraget inngår som en lokalitet i det nasjonale 

overvåkingsprogrammet for den vernede elvemuslingen. Elvemuslingen står på den norske 

”rødlista” som en truet art.  

Det er viktig at vi kan få en bruk av elven som ivaretar den bruksmessige ressursen den er, 

samtidig med at vi må sørge for å bevare forholdene slik at elvemuslingen bevares. Også etter 

2006 har det skjedd ting i og rundt elven og det foreligger planer som vi ønsker å få kunnskap 

om kan tenkes å påvirke den. For å få mer kunnskap har vi vært så heldig å få kontakt med 

professor i biologi Dag Hessen, og på årsmøtet 2016 holder han foredrag om "Den viktige 

nær-naturen". 

 

Fremtidig arbeid 
Vi er inne i en fase hvor det er press på Sørkedalen med endringer som kan få stor betydning 

for dalens fremtid. Når kampen om en samlet kommunedelplan for Sørkedalen trolig er tapt, 

er det viktig å følge opp de enkelte elementene en slik plan naturlig ville inneholde. 

 

Det er viktig å opprettholde Sørkedalen som en levende bygd med en kontrollert utvikling for 

å bevare det kulturlandskapet og få en utvikling av de funksjonene som er viktige for å nå 

dette målet. Utviklingen vil måtte skje i tråd med Markaloven og dens forskrifter. 

 

Vi oppfordrer Sørkedalens befolkning om aktivt å delta i de prosesser vellet er engasjert i. 

Tilbakemeldinger og innspill kan gjerne gis på våre hjemmesider. 

 

Vel møtt på årsmøtet 14. april 2016! 

 

 

 

 

Sørkedalen, mars 2016 

Styret 


