
HOLMENKOLLENS VEL 
 

STIFTET 1914 

 
 
 
 

 

Holmenkollens vel • Postboks 15 Holmenkollen, 0712 Oslo • org.nr. 915 382 355 
www.holmenkollensvel.no  

  

Årsberetning 2017 
 
Styret besto av Knut Chr. Solheim som styrets leder, Anita Kildal som kasserer, Kirsti Aas, Erle Grieg Astrup, 
Thomas Zwick og Einar Møinichen som styremedlemmer, samt Ruth M. Lund som vara. 
I perioden ble det avholdt syv styremøter og en julemiddag, alle hjemme hos styrets medlemmer. 
 
Ved årets utgang hadde vellet cirka 400 medlemmer. 
 
Styret har arbeidet med disse sakene: 
 

 Tilsagn fra BYM om etablering av belysning i gangstien nedenfor Holmenkollen restaurant. 
 Prosjektering av tiltak i «Borchstien» nedenfor Besserud stasjon mellom Ankerveien og Dagaliveien. 
 Prosjektering av tiltak i «Doktorstien» mellom Doktor Holms vei og Holmenkollveien. 
 Snømåking i stiene i Vellets område vinteren 2018. 
 Barneparken Midtstuen, forlengelse av leieavtale med leietaker. 
 Doktor Holms vei, utvidelse av veibredden på strekningen fra Holmenkollveien til nr 4. 
 Doktor Holms vei, 15, regulerings- og byggesak 18 prosjekterte tomannsboliger. 
 Doktor Holms vei 8, byggesak enebolig. 
 Doktor Holms vei 4, byggesak leiligheter. 
 Holmenkollveien 129a, byggesak. 
 Forslag fra BYM om endring fartsgrenser og etablering av fartsdumper i Vellets område.  
 Henstilling til Sporveien om nødvendig vedlikeholdsarbeider på stasjonene i Vellets område. 
 Deltakelse på åpent møte om Oslo Kommuneplan, 30.august 2017 Marienlyst skole. 
 Deltakelse på informasjonsmøte om HTK planlagte tennisanlegg på Bautatomten Midtstuen, 13. nov 

2017 på Midtstuen skole. 
 Deltakelse på åpent informasjonsmøte for PBEs utbyggingplaner for Slemdal, i Heminghuset 29. 

januar 2018. 
  Deltakelse på Nettverksmøte Røa vel, på Røa torsdag 15. februar 2018 
 IL Try prosjekt fotballbane Midtstuen. 
 Søknad til bydel Vestre Aker om tilskudd til vellets arbeid med utbedringer av gangstiene i vårt 

område 2018. Bidrag pålydende kr 8.000,- for 2017 mottatt. 
 5-mila Holmenkollen 10. mars 2018 trafikk- og publikumskaos. 

 

 
Holmenkollen, 20. mars 2018  

 
 
Knut Chr. Solheim, styrets leder 
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