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Planer for Råstølen Velforening kommende år 
 

1 Innledning 
Det siste året har Velforeningen jobbet med en rekke ulike saker som omhandler vårt 
nærområde og bomiljø. Hovedsakene har vært Tunesflaten skole, volleyball hallen, ballbinge, 
etablering av idrettslag, trafikksikkerhet, Bybanen, arbeidsgrupper og medlemmer. Vi har 
nådd langt, men er ikke kommet i mål med alle sakene enda. Styret har det siste året møttes 
opp til flere ganger i måneden i ulike fora for å følge opp prosjekter som velforeningen har 
engasjert seg i, og det har vært inspirerende å se resultater av dette engasjementet. Vi ønsker å 
fortsette dette arbeidet, og vi har satt oss ulike mål for veien videre. 
 

2 Planer fremover 
 

2.1 Volleyballhallen 
Denne saken har vi jobbet jevnt med det siste året, og det er allerede fattet vedtak i 
kommunen om at hallen skal bygges i 2012. Det er også vedtatt at en ballbinge skal bygges i 
tilknytning til denne. Velforeningen jobber videre for å få utnytte et område rundt banen og i 
tilknytning til hallen til et aktivitetshus eller lignende. Denne saken følges tett av styret videre, 
og vi er i dialog med kommunen.   
 

2.2 Medlemmer 
I dag er det 12 medlemmer (som utgjør 294 boenheter) i velforeningen, men det er fortsatt 
flere potensielle medlemmer som av ulike årsaker ikke er meldt inn. Dette er en sak som vil 
bli prioritert fremover, og vi har som mål å etablere dialog med samtlige. Videre ønsker vi å 
tilby den enkelte velforening en presentasjon om vårt arbeid på deres generalforsamling, både 
for de som er medlem og de som ønsker medlemskap. Dette for å spre informasjon om 
Velforeningens intensjon og arbeid. 
 
Vi har som mål og opprette en bedre kommunikasjon med våre medlemmer, slik at vi lettere 
kan nå ut med nyheter og oppdateringer på saker som berører medlemmene. Her blir et videre 
arbeid med hjemmesiden et viktig kommunikasjonsvirkemiddel. Vi ønsker også å benytte 
facebook, noe som blir ett nytt satsningsområde. 
 

2.3 Tunesflaten skole 
Denne saken har vært en av kjerne sakene siden velforeningen ble stiftet i 2009. Det har vært 
en lang og tidkrevende prosess hvor representanter fra velforeningen har deltatt på møter, 
befaringer, debatter og aksjoner. Vi har opplevd viktigheten av å engasjere seg, og ikke minst 
at det nytter.  Saken er vedtatt å utredes i løpet av høsten 2011, og da vil en endelig beslutning 
vedrørende bygging av Tunesflaten skole eller ikke vedtas. Velforeningen kommer å følge 
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denne prosessen tett, og vil opprettholde de kontakter vi har etablert til eksterne aktører og 
kommunen. Kampen for en forbedret skolehverdag for barna våre fortsetter. 
 

2.4 Arbeidsgrupper 
Vi har som mål om å få eksisterende arbeidsgrupper i drift, slik at vi kan tilby våre 
medlemmer ulike nye aktiviteter og kunnskap utover høsten 2011. Fokuset blir satt på å 
realisere planene som allerede er beskrevet på de ulike arbeidsgruppene, ”Web”, ”ung i 
Råstølen” og ”Friluftsgruppen”, men vi er også åpne for nye innspill. Vi trenger flere 
engasjerte medlemmer som ønsker å ta del videre i dette arbeidet. Det er rom for mange ulike 
arbeidsgrupper, i tråd med velforeningens intensjoner. Dette arbeidet er høyt prioritert, og vi 
vil arbeide med å rekruttere nye støttespillere for å realisere dette. 
 

2.5 Trafikksikkerhet 
Vi ønsker å fortsette å ta del i saker som omhandler trafikksikkerheten i vårt nærområde. 
Dette er et tema som vi engasjerer oss sterkt i, og vi vil ta tak i enkeltsaker etter hvert som de 
dukker opp. Her setter vi pris på om medlemmene rapporterer til styret dersom det er 
saker/hendelser som vi bør eller kan ta tak i.  
 
Velforeningen har tidligere i vinter engasjert seg vedrørende mulig tilkomstvei gjennom 
Harald Sæverudsvei til nytt boligfelt i området Raa/Grønstølen. Det kommer en ny 
reguleringsplan vedrørende denne saken i løpet av høsten 2011, og vi vil følge denne 
prosessen tett. Denne reguleringsplanen kan få store trafikale virkninger på nærområdet vårt, 
og vi må være klare for å engasjere oss dersom utfallet kommer i konflikt med våre felles 
interesser.  
 
Velforeningen har engasjert seg i Bybanen, spesielt vedrørende plassering, trafikksikkerhet og 
gangveg rundt stoppet på Råstølen. Vi har i den forbindelse, tidligere i år, vært i møte og på 
befaring med representanter fra kommunen. Det kommer en reguleringsplan for Bybanen i 
løpet av 2011. Her vil styret holde seg oppdatert, og vi vil forsikre oss om at den er i tråd med 
våre fellesinteresser for nærområdet. 
 

2.6 Innspill fra medlemmer 
 
Det er kommet inn en rekke innspill fra medlemmer vedrørende saker som Velforeningen kan 
engasjere seg i for å skape et godt bomiljø. Her er det kommet forslag om alt fra lysløype ved 
golfbanen til felles miljøstasjon og brøyteavtaler. Vi setter stor pris på slike innspill, og vi vil 
jobbe videre med disse sakene i året som kommer. Vi har en rekke saker som vi planlegger å 
jobbe med fremover, men er selvsagt klar for å ta fatt i nye saker etter hvert som de dukker 
opp. 
 

2.7 Siljustølen 
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Styret ønsker å opprettholde en god dialog med Sveinung Sæverud med tanke på å se på felles 
interesser i en utvikling av nærområdet. Vi ser frem til videre dialog og samarbeid. 
 
 
 
 
 


