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ÅRSBERETNING FOR SØRKEDALENS VEL 2021 
 
 
Formål 
Foreningens formål er ved en fast og samlet opptreden å virke for alt som kan være av interesse og 
gavn for bygda.  
 
Medlemmer 
Vellet har 107 medlemmer, hvorav 65 familiemedlemskap og 42 enkeltmedlemskap. 
 
Styret 
Etter valget på årsmøtet 23.03.2021 har styret hatt følgende sammensetning: 
 
Bente Landmark, leder 
Ingull Solbu, kasserer 
Edvard Aaby,  styremedlem  
Dag Kjelsaas, styremedlem 
Nina Grønvold, styremedlem 
Lars Petter Rogstad, styremedlem  
Torolf Stålvik, varamedlem 
Finn Eirik Larsen, varamedlem 
 
 
I det samme årsmøtet ble følgende valgkomité valgt: 
 
Leder Øyvind Bruland  
Medlem  Marianne Støvern Sand) 
Medlem Marte Bruksaas Grøttumsbraaten  
 
Revisorer: 
Liv Synnøve Stangnæss  
Aksel Hillestad  
 
 
 
Sørkedalens vel har lagt bak seg sitt 124. driftsår. Siden forrige årsmøte har det vært avholdt 8 
styremøter.   
 
FASTE OPPGAVER 
Vellet har en del faste oppgaver som også er gjennomført i år: 
 
Ruskenaksjon 2021 
Rusken-aksjonen sentralt ble avlyst grunnet Covid-19. Erfaringer fra de senere årene viser imidlertid 
at det er nødvending med en våropprydning langs veier og på parkeringsplasser, og velet tok derfor 
initiativ til en lokal Rusken-aksjon.  I-sekk poser ble satt opp på Åmot som vanlig,  og søppel ble 
ryddet, samlet og siden kastet på kommunens miljøstasjon.  Velet takker for innsatsen til alle som var 
med. Velet fikk mange hyggelige kommentarer rundt søppelryddingen fra folk som bruker 
Sørkedalen som sitt friluftsområde.    
Det er viktig å melde  fra om man finner dumpet søppel (større gjenstander) i Sørkedalen 
(www.sorkedalensvel.com).  Vi oppfordrer  alle beboere i dalen om å ta i et tak i sitt nærområde til 
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våren. Vi liker at Sørkedalen blir oppfattet som en ryddig og ren bygd! Informasjon om vårens 
ryddeaksjon blir lagt ut på velets nettside.  
 
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 og blomster.   
På grunn av pandemien ble 17. mai 2021 nok en gang en annerledes festdag enn det vi er vant med 
fra tidligere.  Skolens arrangement ble igjen digitalt. Det ble «live streaming» av taler  ved skolen og 
kransenedleggelsen ved bautaen. Skolekorpset spilte heldigvis, og velets leder, Bente Landmark, la 
ned blomster ved bautaen. En ekstra spiss på arrangementet ble det imidlertid da vi kunne innvie 
den nye flaggstangen på kirkebakken med en nydelig trompetfanfare. Tusen takk til Sørkedalens 
skolekorps og Sørkedalen Brass for dette. Nå troner den nye flaggstangen høyt og synlig i terrenget.  
 
TV-aksjonen  
I år gikk innsamlingsaksjonen  til Plan Norge og bekjempelse av barneekteskap, «Barn, ikke brud».  Til 
tross for covid-19 -pandemien, ble det igjen bøssebæring fra dør til dør. Ulempen med bøssene er at 
de fleste ikke sitter med kontanter hjemme, men mange  fikk likevel bidratt ved å vippse penger til 
TV-aksjonen. Det er også hyggelig å komme rundt på døren til dalens beboere.  
Innsamlet beløp på Vipps og  i bøssene fra Sørkedalen var på kr. 30316.-, og det var en økning på  kr. 
6916.- sammenlignet med fjoråret.  
Takk til alle som ga til aksjonen! 
 
Juletre ved kirken  
Velet har ansvaret for å få opp juletreet ved kirken. Det var på plass første søndag i advent og lyset  
ble slukket et godt stykke ut i januar. Velet har fått støpt fast et metallrør i bakken slik at juletreet i år 
sto trygt og godt i vind og uvær. 
 
Sørkedalen boligstiftelse for eldre  
Samarbeidsutvalget (Løvenskiold Vækerø og velforeningene) skal møtes en gang per år, fortrinnsvis på 
våren eller forsommeren. LV skal innkalle til slikt møte og skal til dette fremlegge en skriftlig rapport 
om utleiesituasjonen, herunder inngåelse av nye leiekontrakter siste år.   
Velstyret vil fortsatt ta initiativ til statusmøter og oppfølging.  
Alle leilighetene er pr. dags dato utleid. 
 
AKTUELLE SAKER 
 
Sørkedalsveien 
 
Saken med forslag om utvidet veibane langs Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass til Skansebakken 
kom opp i møtet i Samferdsels- og miljøkomiteen 14.04.21 og videre i bystyrets møte 21.04.2021.  
 
Saken ble dekket av lokalavisene og av NRK med innslag i lokalnyhetene på radio og i TV.  
 
Konklusjon og vedtak fra bystyrets møte 21.04.2021 var at det ikke vil bli satt i gang full regulering av 
Sørkedalsveien med mål om utvidet veibane langs hele strekningen. Det ble imidlertid besluttet at 
bystyret ber byrådet jobbe for å styrke trafikksikkerheten langs Sørkedalsveien. Dette skal gjøres ved 
punktvise veiutbedringer, fartsreduserende tiltak og eventuelle tiltak for redusert biltrafikk.  
Tiltakene: 

• 2 m breddeutvidelse, punktvis  
• punktvise breddeutvidelser der veien i dag er som smalest kombinert med 

«krabbefelt» for syklister og rulleskiløpere på steder hvor disse typisk vil holde en 
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betraktelig lavere hastighet enn bilene. Sykkelfelt etableres i motbakker for å gjøre 
det enklere for bilister å kjøre forbi syklistene, og bør ha en bredde på minimum to 
meter.  

• Utbedring av turveinett 
• Det eksisterende turveinettet skal utbedres ved at det etableres nye turveier slik at 

det vil bli et sammenhengende turveinett fra Peder Ankers plass til Skansebakken. 
Det vil ivareta gående, joggende, skole- og barnehagebarn og familier på sykkeltur.  
Kjørebanen opprettholdes med to kjørefelt som i dag. I tillegg oppgraderes 
bussholdeplassene ved Bogstad gård og Bogstad badeplass, og det gjøres 
trafikksikkerhetstiltak i tilknytning til badeplassen og rundt Sørkedalen skole. 

 
Velet fortsetter å jobbe med saken, også  ved kontakt med lokalpolitikere og drahjelp fra Vestre Aker 
Bydelsutvalg. Sørkedalens vel har møtt opp i «Åpen halvtime» på Vestre Akers Bydelsutvalgsmøte og 
presentert utfordringene i saken for våre lokalpolitikere.  
 
Trafikksikkerhet skal også markeres overfor idrettslagene som bruker Sørkedalsveien til trening, og 
det skal informeres om at §3 i vegtrafikkloven fremdeles er høyst gjeldende: 

1.1.1 «§ 3.Grunnregler for trafikk. 

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller 
voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. 

Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen. 
 
Møte med byråd for miljø- og samferdsel 
Sørkedalens vel fikk sammen med Røa vel og Bogstad skole endelig hatt et lenge planlagt møte med  
byråd for miljø- og samferdsel, Sirin Stav (MDG), for å diskutere trafikkforholdene ved Peder Ankers 
plass/Ankerveien  og Sørkedalsveien. Trafikksikkerheten i krysset er bekymringsfull. To lærere ved 
Bogstad skole er blitt påkjørt og skadet i krysset, og foreldre kvier seg for å la barna gå til skolen. Ved 
befaring etter møtet fikk byråden selv sett den tette trafikken i krysset med passerende tungtrafikk 
og rutebuss på holdeplassen samtidig som skolebarn krysset veien og rulleskiløpere og syklister kom 
farende forbi. Det var første gang på mange år at en byråd fra samferdsel og miljø tok seg tid til et 
møte med lokale organisasjoner, og vi får håpe at det nå blir lettere for oss å presse videre på i saken 
for bedret trafikksikkerhet langs Sørkedalsveien.  
 
Regulering av traséen gjennom alléen fra Peder Ankers plass og 350 m nordover  
Bilveien skal utvides fra 5 til 6,5 meter og det skal etableres en ny, bred og separat turvei oppgradert 
med fast dekke på østsiden av Sørkedalsveien. Prosjektet skal senke nivået på kjørebanen til 
nærmere opprinnelig nivå og gjennomføre masseutskiftning av veien. Veiens opprinnelige 
steingjerde som strekker seg langs begge sider skal restaureres og vil gi tilbake veiens opprinnelige 
uttrykk. Videre skal det fjernes stubber fra hugsten i 2009 og det skal plantes nye trær på begge sider 
av veien for å gjenskape den historiske alléen. De gamle mastene av tre skal skiftes ut med 
stålmaster med LED armatur og det skal legges til rette for håndtering av overvann.  
 
Prosjektet planlegger oppstart våren 2022, og arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av året. 
 
Sørkedalens vel er sammen med Røa vel  i dialog med Bymiljøetaten for å få fortgang i arbeidet med 
å sikre og ferdigstille trygge turveialternativer langs Sørkedalsveiens østre side under anleggsarbeidet 
med alléen. Også på grunn av arbeidet med vanntunnel fra Bogstad til Voksenkollen, må turveiene i 
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området legges om, og det jobbes med å lage separate skiløyper og turløyper fra Bogstad camping og 
nordover mot Strømsbråten som forhåpentligvis får stå på permanent basis.  
 
Antall parkeringsplasser ved Bogstad badeplass har blitt halvert på grunn av rigg til arbeid med 
vanntunnelen. For å komme til badeplassen, må folk benytte seg av øvre parkering og det er laget en 
midlertidig separat turvei langs Sørkedalsveien som samtidig gjør kjørebanen mye smalere. Det vil 
også  være en del tungtrafikk i området ved tunnelarbeidet  som kan gjøre trafikkbildet i området 
veldig uoversiktlig. Trafikksikring blir viktigere enn noen gang!  
 
Trygg skolevei i Sørkedalen  
Velet har kontaktet Bydel Vestre Aker, Byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomiteen, med 
spørsmål om å utbedre trafikkforholdene for skolebarna  langs Sørkedalsveien.  Det etterlyses flere 
fotgjengeroverganger ved bussholdeplassene, spesielt ved Zinober, og mulighetene for fartshumper i 
tilknytning til disse. Saken følges opp.  
 
Kommuneplanen  
Revisjon av kommuneplanens arealdel (forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel) ble 
lagt ut til offentlig høring 09.11.2020 med høringsfrist 09.02.2021. Sørkedalens vel har i 
høringsuttalelsen vektlagt prinsippene fra disposisjonsplanen for Sørkedalen, der det ble åpnet for en 
begrenset boligbygging i form av hustun for å ivareta Sørkedalen som et levende bygdesamfunn, som  
kommuneplanen fra 2015 forøvrig også la til grunn. Skjøtselsplanen for ivaretakelse av 
kulturlandskapet i Sørkedalen, vektlegging av Sørkedalsvassdraget og dets verdier, Sørkedalens 
status som utvalgt kulturlandskap i landbruket,  utvidet veibane og trafikksikring av myke trafikanter, 
tilrettelegging for friluftsliv og idrettsaktiviteter samt regional masseforflytning  er også elementer 
som ligger inne i høringsuttalelsen.  
Planprogrammet ble vedtatt i bystyret 15.12.2021, og det skal utarbeides forslag til ny arealdel. 
Byrådet vil legge forslag til ny arealdel til offentlig ettersyn/høring i løpet av første kvartal 2022.  
 
Nye boliger  
På vårparten 2020 ble det sendt ut planer og nabovarsel for bygging av to hustun ovenfor 
Brennatunet. Når det skal bygges boliger i Marka, skal lokalsamfunnets behov prioriteres. 
Utbyggingen av hustun, som det er åpnet for i kommuneplanen, er viktig for å forsterke 
befolkningsgrunnlaget og for å opprettholde et levende lokalsamfunn i Sørkedalen.  
 
Velet har vært engasjert i planleggingsfasen av Brennabakkentunet gjennom flere skriftlige uttalelser 
til både utbygger og Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Verken naboklager eller innsigelser fra 
velet har blitt tatt til følge.  
 
NOA (Naturvernforbundet Oslo og Akershus) klaget saken inn til kommunen og Statsforvalteren, da 
det ikke forelå dispensasjon fra Markaloven og at det heller ikke var utarbeidet en reguleringsplan i 
saken. Denne klagen ble heller ikke tatt til følge. NOA klaget saken videre inn til Sivilombudet. 
Sivilombudets konklusjon i saken er at Statsforvalteren i Oslo og Vikens behandling av 
rammetillatelsene til boligene på Brenna i Sørkedalen ikke er i samsvar med de krav til vurderingen 
som fremgår av Markaloven. Ombudet har bedt Statsforvalteren om å behandle saken på nytt innen 
15. mars 2022.  
 
Til tross for at saken har vært underlagt klage og behandling i flere instanser, så har det ikke påvirket 
fremdriften av byggingen av boligene. Hustunet er under bygging og de fleste enhetene er solgt. 
Velet ønsker nye innflyttere til Sørkedalen hjertelig velkommen og forhåpentligvis er oppdaterte 
velkomstmapper på plass til sommeren.  
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Skiløypa i planområdet er lagt om 
Hustunene i dette prosjektet er plassert midt i en mye brukt utfartsåre til Marka som har fungert som 
skiløype om vinteren. Skiforeningen har tatt konsekvensen av dette og har laget en ny trasé som 
knekker av omtrent der blåmerket sti og ridesti møter skiløypa på vei ned fra Finnerud. Herfra går 
løypa i ville kast og svinger ned til Heikampveien hvor den treffer rett ovenfor bommen på veien. Å 
legge en skiløype i dette terrenget er en utfordring, og Skiforeningen har gjort en hederlig innsats for 
å lage en trasé som gir grei atkomst til Finnerud også på vinterstid. Men det vil, som var tilfelle med 
den gamle traséen, kreve godt med snø før det kan settes skispor i denne nye løypa. 
 
Fyllmassesaker i Sørkedalen  
Fyllmasser Wyller 
Sørkedalens vel har gjennom flere år klaget til PBE (plan- og bygningsetaten) over store mengder 
tilkjørt masse til Wyllerløypa som absolutt ikke kan defineres som stedegen masse og med dette fått 
inn både fremmed flora og fauna (bl.a mye brunsnegl) i området. Det har vært mye fram og tilbake fra 
PBE vedrørende stedegne masser, og Oslo vinterpark har søkt og fått dispensasjon fra påbudet om å 
bruke stedegne masser. De seneste rapportene fra Oslo vinterpark er at anleggsarbeidene slett ikke er 
ferdige og man må påregne mer kjøring av masse framover. PBE vil komme på befaring for å kontrollere 
at det ikke er fylt på mer masse enn det er gitt tillatelse til.  
 
Fyllmasser Bakk 
Velet sendte inn en bekymringsmelding til plan- og bygningsetaten 16.04.2021 om dumping av 
fyllmasse på Bakk. Veldig mye mer masse ble kjørt inn og dumpet gjennom sommeren og høsten.  
13.10.2021 får PBE nok en henvendelse fra velet vedrørende virksomheten på Bakk. Samtidig ber vi 
om at PBE ser på dette så snart som mulig.  Ingenting skjer før Akersposten ser på saken. 18.10.2021 
kommer det pålegg om stans i arbeidet fra PBE. Fra Sørkedalen Massegjenvinning AS kommer det en 
bekreftelse på stans av arbeider. Det var satt i gang virksomhet på tomten uten at det var søkt om 
tillatelse til tiltaket. Tomten har inntil nå vært regulert til utelager.  

«Sørkedalen Massegjenvinning AS har søkt om tillatelse og dispensasjon fra Markaloven for å 
etablere et massegjenvinningsanlegg på Bakk (28.12.2021). Det er snakk om korttidslagring av 
masser, opptil fem meter høye voller og 20-30 lastebiler pr døgn. De vil også ha en steinknusemaskin 
gående 14 dager i strekk i perioder.  

For noen år siden var det en sak vedrørende samme tomt på Bakk med planer om et 
gjenvinningsanlegg for hageavfall(Regjeringen 2011):  

PBE sa i 2011: "Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planinitiativet i sin innstilling. Plan- og 
bygningsetaten viser blant annet til at tiltaket er i strid med markaloven, at området ikke vil tåle den 
trafikkbelastningen anlegget vil medføre, og at anlegget vil utgjøre en stor risiko for spredning av 
fremmede plantearter."  

Fylkesmannen sa om planinitiativet: "Fylkesmannen bemerker at planområdet ligger tett inntil 
Sørkedalselva, og vil således berøre de vassdragsnære arealene langs elva. Det fremgår at 
Sørkedalselvas løp er registrert i Oslo kommunes naturbase som svært viktig for det biologiske 
mangfoldet (verdikategori svært viktig). Fylkesmannen viser også til at lagring av diverse 
avfallsfraksjoner i nærområdet langs elva vil kunne medføre risiko for forurensning av elva, spesielt i 
situasjoner ved kraftig nedbør og flom. 

Renovasjonsanlegget antas å medføre økt trafikk og Fylkesmannen mener dette er uheldig for 
Sørkedalen, som er et mye benyttet område for friluftsliv, naturopplevelse og idrett." 
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Miljøverndepartementet konkluderer: "Det gis ikke tillatelse til igangsetting av arbeid med 
reguleringsplan for renovasjonsanlegg med hageavfallsmottak og minigjenbruksstasjon på Bakk i 
Sørkedalen, jf. markaloven § 6 første ledd." 

Sørkedalens vel ser store likhetstrekk i disse to sakene og velet vil følge saken vedrørende 
massegjenvinning tett videre.  

Parkering forbudt skilter ved Brenna  
Velet har vært i kontakt med Bymiljøetaten vedrørende parkering i krysset Zinoberveien og 
Sakariasveien. På de mest travle dagene, parkeres det så mange biler i dette området at det for 
eksempel vil være utfordrende for brann- og redningsetaten å passere. 
I 2021 satte Bymiljøetaten opp nye parkering forbudtskilt i krysset Zinoberveien og Sakariasveien.  
Vellet kontaktet så Bymiljøetaten igjen, med ønske om en endring av skiltingen. Det er nå parkering 
forbudt fra Brenna Bru frem til parkerings forbudt skiltet i retning Brenna Gård. Det parkeres fortsatt 
mange biler etter dette skiltet og i retning Brenna Gård, som i utgangspunktet er samme 
utfordringen som før skiltene ble satt opp. 
Bymiljøetaten vil ikke endre på dette, og svarer at «Skiltmyndighet skilter ikke for forholdene som 
reguleres av Trafikkreglene. Disse håndteres med håndhevelse»  
De skriver videre at  
«Parkeringsproblematikken i krysset Zinoberveien x Sakariasveien reguleres av Trafikkreglene 
§ 17.Stans og parkering 
1. Det er forbudt å stanse 
b. i vegkryss eller nærmere enn 5 meter fra vegkrysset. Avstanden regnes fra det punkt hvor 
fortauskant, kantlinje eller vegkant begynner å runde.» 
Utklipp av kartet nedenfor viser hvor det er lovlig og hvor det er ulovlig å parkere på denne 
strekningen ifølge skilting og Trafikkreglene. 
Grønn linje – lov å parkere 
Rød linje – ikke lov å parkere 

 
 
Bymiljøetatens oppfordring er at «Dersom du oppdager en slik ulovlig parkering i dette krysset, ber vi 
om å kontakte Bymiljøetatens døgnåpne vaktsentral på telefon 23 48 21 00» 
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Forespørsel til Bymiljøetaten om å etablere toaletter på utfartsparkeringene i Sørkedalen  
Sørkedalens vel har vært i kontakt med Bymiljøetaten med ønske om toaletter på utfarts 
parkeringene i Sørkedalen. Bymiljøetaten har svart at de prioriterer drift av toaletter på steder der 
folk oppholder seg over tid (for eksempel badeplasser).  
Velet følger opp utfartsparkeringene, og rapporterer til Bymiljøetaten om forsøpling og eventuelle 
manglende søppelkasser.   
 
Russefeiring i Sørkedalen  
I forbindelse med russefeiring og parkering av russebusser på utfartsparkeringene i Sørkedalen, fikk 
velet i 2019 etablert et samarbeid med Bymiljøetaten som satte opp skilt om parkering forbudt 
nattestid (mellom kl. 23-07). Tilsvarende tiltak ble også utført i Maridalen. Etter et dialogmøte med 
politiet, grunneier Løvenskiold og bymiljøetaten ble det i tillegg satt i verk et nytt tiltak med” Forbudt 
med kjøring av buss i Sørkedalen mellom kl. 23-06” (unntatt rutebuss) i russefeiringsperioden. 
 
Det ble til tross for pandemi en del bråk i fjor, og skilter med parkeringsforbud for buss på nattestid på 
utfartsparkeringene kom opp etter klager fra publikum.  
 
Velet vil også i år fremme ønske om tilvarende tiltak og samarbeider med  bymiljøetaten og politiet. 
 
Forbedring av telefon- og internettsituasjonen i Sørkedalen  
Vi håper at alle nå har fått tilfredsstillende internettdekning i husstanden.  
 
Sørkedalen skole  
Skolen er under ledelse av assisterende rektor og har felles rektor med Bogstad Skole. Samarbeidet 
med Bogstad skole fungerer bra og gir assisterende rektor og lærere ved skolen et utvidet fagmiljø 
som er viktig. Aktivitetsskolen er også under samarbeid med Bogstad Skole, og har utvidet tilbudet 
også inneværende år, til 6.klasseelever.   
  
Bogstad og Sørkedalen skole har også samarbeidet om leirskoleopphold, som er positivt for elevene 
for å knytte bånd før ungdomsskolen. 
 
Skolen og aktivitetsskolen er også i år under stadig oppgradering, innvendig og utvendig. Toalettene 
for elever og ansatte har blitt pusset opp. I tillegg er gymgarderobene rehabilitert. I disse dager er 
også personalrommet ferdig rehabilitert. Teglsteinen på "gymbygget" har blitt byttet ut. 
Skolen har gjort om på en del romløsninger. Det er etablert et nytt grupperom, lærerne er samlet på 
et eget arbeidsrom, sosiallærer har fått eget kontor, og et klasserom er innredet til praktisk estetiske 
fag som alle bruker. Helsesykepleier, som er på skolen hver mandag, har fått et eget rom på 
Markaskolen. 
  
På trivselsundersøkelsen (1.- 3.trinn) og elevundersøkelsen (5.-7. trinn) svarer de fleste elever at de 
har gode venner og trives på skolen. 
 
Det er fremdeles stadig fallende elevtall ved skolen, med 46 elever for skoleåret 2021/2022, mot 49 
elever skoleåret 2020/2021. For skoleåret 2022/2023 er det forventet ytterligere nedgang i elevtall 
da 8 elever avslutter 7. klasse, mens det ser ut som at kun 3 elever starter i 1. klasse. Det jobbes med 
ulike tiltak fra skolens side, men elevtallet må ses i sammenheng med tilgjengelige boliger for nye 
barnefamilier.  
  
Velet har holdt seg orientert om utviklingen ved Sørkedalen skole ved kontakt med FAU og 
Driftsstyret gjennom året.   



SØRKEDALENS VEL 
Stiftet 1898                                                                                                        

Side 8 av 8 
Årsrapport 2021 

 
  
Velkomstmapper  
Nye og oppdaterte velkomstmapper er under utarbeidelse. Disse inneholder opplysninger om alt 
som rører seg i Sørkedalen og er til nytte og glede for nye innbyggere i Sørkedalen.  
 
Samarbeid med Røa vel  
Sørkedalens vel har inngått et uformelt samarbeid med Røa vel. Tidligere kontakter tilsier at vi har 
felles utfordringer bl.a i kommunikasjon med politikere og etater, og vi kan lære mye av hverandre. I 
tillegg har vi også  felles interesser i områdene rundt Bogstad med turstier, skiløyper og 
Sørkedalsveien med trafikken og utfordringene knyttet til dette.  
Covid-19 har også i år  gjort at det har  blitt få møter gjennom året. Men i november klarte vi å få i 
stand et møte hvor de fleste velforeningene i vårt nærområde (Vestre Aker) deltok. Et interessant 
møte hvor man fikk bekreftet at velene har ganske like utfordringer i mange tilsvarende saker. Røa 
vel arrangerer et nettverksmøte i april hvor det alltid er nyttig å møte folk i lokalmiljøet  for å 
utveksle informasjon og innspill i aktuelle saker.  
 
 
Fremtidig arbeid 
Sørkedalens vel tar opp saker som opptar beboerne i Sørkedalen og saker som er av betydning for 
dalens fremtid. Det betyr både små og store saker.  
 
Vi oppfordrer Sørkedalens befolkning om aktivt å delta i de prosesser velet er engasjert i og støtte 
arbeidet som utføres ved å tegne medlemskap. For å kommunisere med medlemmene benytter 
Sørkedalens vel seg av sin internettside, en egen Facebook-side samt veltavlene som er fordelt på 
knutepunkter i hele dalen.  
Vellets internettside er: http://www.sorkedalensvel.com 
og Facebook-siden finner man ved søk på FB under : Sørkedalens vel. 
 
 
 
Årsmøtet  
Årsmøtet 2022 skal avholdes på Lokalet 23. mars. Nærmere informasjon om årsmøtet vil bli gitt i 
innkallingen, distribuert  på velets FB-side, nettside og på veltavlene i dalen.  
 
  
 
 
Sørkedalen, 4. mars 2022 
Styret 


