
Årsberettning 2021 

2021 ble nok et korona-år med sporadiske fysiske møter 

for styret i Bygdø Vel og for alle andre! 

Den store gledelige hendelsen var å få satt opp klatre-

pyramiden på Huk, med offisiell åpning 12. november. 

Mye arbeid er lagt ned av styremedlem i Bygdø Vel, 

Julie Maske. Utholdenhet og vilje fra idé til ferdig resul-

tat har tatt tre år. Sparebankstiftelsen bidro med kr. 

200 000,-. Den andre halvparten av kostnadene har 

Bygdø Vels medlemmer bidratt med gjennom trofast 

medlemskap i alle år. Takk! 

En annen omfattende sak styret har arbeidet med gjen-

nom flere år, er den underjordiske tennishallen som er 

ønsket bygget på Bygdøhus. Bygdøy Tennisklubb 

(BTK), Stiftelsen Bygdøhus (SB) og Bygdø Vel (BV) har i 

ulike møtevarianter sett på prosjektet. Den tekniske 

løsningen har vært vesentlig å avklare. Det er viktig at 

den finansielle løsningen er robust i et slikt prosjekt, 

siden lån og drift må bekostes av medlemmene i BTK. 

BV står som eier av grunnen. SB, som representerer alle 

klubbene tilknyttet Bygdøhus, er driftsansvarlig for 

hele idrettsanlegget. Underveis i saksbehandlingen har 

det kommet fram at lånet som skal tas opp, må være 

sikret i eiendommen. Det ble da aktuelt å adskille det 

nødvendige arealet fra resten av BVs eiendom. Å foreta 

en slik utskillelse tar tid, og vil ikke kunne bli gjort før 

byggetillatelsen går ut i juli 2022. Saken står derfor slik 

nå at det må søkes på nytt, og finansieringen må gjen-

nomgås for å sikre sunn drift. 

Av de mer prosaiske saker er utbedringen av Hjalmar 

Jordans vei, delen mot Huk Aveny, en utfordring. På 

grunn av byggearbeider i Huk Aveny 41, ble veien 

brukt av tungt kjøretøy, og ble ødelagt. Byggherren re-

habiliterte veien etter påtrykk fra Bygdø Vel og stiftel-

sen Bygdøhus. At veien, som er en mye brukt skolevei, 

nesten er ufremkommelig på vanskelig vinterføre, er en 

sak velet arbeider med. Dessverre er det vanskelig å få 

noen til å ta ansvar. Foreløpig setter Bygdø Vel en 

knapp på at FAU ved Bygdøy skole kan få kommunen 

til å vedlikeholde veien. 

Sykkelvei til Bygdøy – det tar sin tid. Pia Falk Lind, sty-

remedlem i Bygdø Vel har fulgt opp saken for velet, og 

har vært i Bydelsutvalget og lagt frem den omforente 

planen. Bygdø Vel opprettet en gruppe med represen-

tanter for ulike syn på sykkelveiprosjektet, og de kom 

frem til et resultat som ble presentert i Vårt Nærmiljø. 

På tross av flere fremstøt mot kommunen har saken 

dessverre ikke beveget seg nevneverdig i 2022.  

Hukodden er et av byens mest besøkte utfartssteder og 

strender. Bygdø Vel har hatt innspill til kommunale 

myndigheter i forbindelse med strandrestauranten og 

ny bussholdeplass. Styret mente det ville være fornuftig 

å bygge publikumstoalett i det nye bygget som settes 

opp som hvileplass for bussjåfører. Det fikk vi ikke 

medhold i med begrunnelse at det på Huk vil være hel-

årstoalett tilgjengelig. Dette helårstoalettet er i forbin-

delse med den nye kafeen på Hukodden. Hvorfor 

strandrestauranten ikke ble rehabilitert i stedet for ny-

bygg, er det ikke noe godt svar på. Saken ble fulgt opp i 

pressen. 

Styret har befattet seg med hus på gul liste ute på Bygd-

øy, og har derfor i denne innkallingen en egen artikkel 

om det. 
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