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Årsberetning 2020 
Bygdø Vels styre har i 2020 hatt syv styremøter.  Disse 
sakene har vært til behandling 
 
Sykkelvei 
Gruppen som ble satt ned av Bygdø Vels styre høsten 
2019 har kommet med en innstilling til løsning av sykkel-
vei til Bygdøy. Innstillingen er sendt til myndighetene i 
Oslo. I påskenummeret av «Vårt Nærmiljø» er innstilling-
en kort presentert. Den ligger i sin helhet på Bygdø Vels 
hjemmeside.  Museene og Kongsgården støtter helhjertet 
opp om planen, og har engasjert seg i forhold til kollektive 
løsninger for trafikkavviklingen ut til Bygdøy med blant 
annet fergeforbindelse. Bygdø Vel har støttet prosjektet 
med også å finansiere utarbeidelse av tegninger. 
 
Ny tennishall 
Det er arbeidet mye med prosjektet «underjordisk tennis-
hall» under tennisbanene på Bygdøhus. Prosjektet har fått 
tilsagn om kommunal støtte og tippemidler. Det er knyttet 
usikkerhet om grunnforholdene vil kunne tåle sprengning 
og etablering av en hall. Bygdø Vels styre er sterkt invol-
vert i saken da det er Bygdø Vel som eier grunnen. Stiftel-
sen Bygdøhus er også sterkt involvert som drifter av hele 
anlegget. 
 
Vikingtidsmuseet 
Det er besluttet at Vikingtidsmuseet skal etableres med et 
stort tilbygg til dagens Vikingeskipsmuseum. Bygdø Vel 
følger med i fremdriften av dette omfattende prosjektet 
for å se til at beboere og besøkende på Bygdøy blir ivare-
tatt i byggeperioden og senere ved etablerte trafikkfor-
hold. Bygdø Vel er i god dialog med museene og Kongs-
gården om trafikkavviklingen på Bygdøy. 
 
Klatrepyramide på Huk 
Klatrepyramiden er ennå ikke realisert til tross for ferdig 
finansiering. Kommunen arbeider svært langsomt med 
saken. Bygdø Vels tilbud til kommunen er en ferdig opp-
satt klatrepyramide forutsatt at den kan stå på «Tante El-
lens barnehage»- plass ved Huk. Og at kommunene tar 
vedlikeholdsansvaret. 
 
Servicebygg og Badeanlegget på Hukodden 
I løpet av høsten og vinteren er det kommet opp et nytt 
servicebygg på Hukodden. Det blir ferdigstilt til sommer-
sesongen 2021. Bygdø Vel har engasjert seg i kommune-
nes planer for Hukodden, og har forsøkt å få svar på de 
videre planene for «Badehuset/Restauranten» ytterst på 
Huk. Fortsatt er det ingen konkrete svar å få.  
Bygdø Vel har også påpekt de elendige badetrappfasilite-
tene på Huk.  
 
Ny bussholdeplass ved Huk 
Det er prosjektert ny holdeplass med bedre hvilemulighe-
ter for sjåfører og mer oversiktlig bussparkering ved par-
keringen på Huk. Parkeringsplassen blir noe mindre. 
Bygdø Vel har bedt om at det i bygget som settes opp, 
også bli et helårs publikumstoalett. Så langt i prosessen er 
dette ikke tatt med i planene. 
 

«Koronabruken» av Kongeskogen 
På grunn av stor pågang gjennom hele året grunnet 
«corona-hjemmetilværelsen», blir områder i Kongeskogen 
forsøplet. Bygdø Vel har gjort eierne Statsbygg og Kongs-
gården oppmerksomme på manglende sanitære løsninger 
på et så beferdet område Bygdøy er i disse tider. 
 
Lesekiosk i Huk Aveny 
Lesekiosk 74 ved Vikingskipet, Huk Aveny, ble satt i 
stand i april 2021. 
«Hvordan gi nytt innhold til de 100 vernede, røde telefon-
kioskene i Norge?»  
Utgangspunktet var at Foreningen !les og Sparebankstif-
telsen DNB høsten 2016 gikk sammen om etableringen og 
finansieringen av «offentlige bokskap» i alle norske fylker 
på oppfordring fra Telenor.  Prinsippet er «Gi en bok – ta 
en bok». Bygdø Vel støtter etableringen av lesekiosken. 
 
Hjalmar Jordans vei 
Veistykket fra Bygdøhus til Kapellveien har i lenger tid 
vært i dårlig stand. Den skal utbedres. 
 
Else Hiorths Stiftelse for Barn og Ungdom på Bygdøy.   
Else Hiorths Barnehagestiftelse ble etablert i 1988 for å gi 
barn på Bygdøy et godt halvdags barnehagetilbud, hvilket 
var meget etterspurt da.  Med en meget aktiv innsats fra 
foreldre ble avtale om tomt inngått med Bygdøyspeideren 
og et barnehagehus finansiert og bygget.  Barnehagen ble 
driftet under navnet «Bygdøylund Barnehage» idet det 
var en fortsettelse av Else Hiorths barnehage i Bygdøy-
lund. 
Ulna AS som eier Hakkespetten Barnehage som ligger 
inntil Bygdøylund Barnehage foreslo høsten 2018 å overta 
Bygdøylund Barnehage for å kunne etablere en mer effek-
tiv enhet drevet av en profesjonell organisasjon.  Forhand-
lingene var positive og konstruktive og styret besluttet å 
fremme et forslag om å overdra barnehagen til ULNA og 
endre stiftelsens formål til en veldedig stiftelse som kunne 
gi av sitt overskudd til aktiviteter til gode for barn og ung-
dom på Bygdøy. Stiftelsens navn ble også besluttet endret 
til  
Styret i Bygdø Vel, som er stiftelsens overordnede organ, 
behandlet forslaget i sitt styremøte 11. januar 2019 og bi-
falt forslaget og godkjente forslaget til nye vedtekter (med 
noen mindre endringer).          
På grunn av misforståelser ble søknaden om godkjennelse 
av de nye vedtektene forsinket, slik at vi først 15. oktober 
2020 fikk beskjed om at alle formalia var på plass og at 
søknaden ville bli behandlet.  Endelig godkjennelse forelå 
21. november 2020. 
Stiftelsens styre fant det var korrekt ikke å foreta nye in-
vesteringsvalg før endelig godkjennelse fra Stiftelsestilsy-
net forelå.  Et ytterligere forsinkelsesmoment er vanskelig-
heter, på grunn av Coronarestriksjoner, med å få et møte 
med Nordea for å orientere om nytt navn og formål, samt 
å få de nødvendige fullmakter over stiftelsens konti til det 
nye styret.  
  
Regnskap 
Regnskapet er revidert og funnet i orden. Overskuddet på 

kr. 20 074,- legges til egenkapitalen. 


