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1. Innledning
Virksomhetsplan for Langhus Velforening ble godkjent av styret etter en forutgående
prosess i 2011. Virksomhetsplan er utarbeidet for at folk på Langhus skal føle seg vel og for
å danne et bredere grunnlag for foreningens tradisjonsrike drift fremover og spesielt med
tanke på ny sentrumsplan for Langhus.
2. Litt historikk
Langhus Velforening ble stiftet den 5. januar 1924. Folk bak foreningsstiftelsen sto ansvarlig
for oppføring av plattform og et ekspedisjonsbygg slik at tog kunne stoppe på Langhus.
Dette ble betalt av Langhusfolk. Det viktigste motivet var å slippe å dra til Ski eller Oppegård
for å sende eller hente varer. Det var trange kår.
Foreningen sørget så for etablering av et brevhus
med postmester. Etableringen skjedde i Langhus
stasjon selvfølgelig. Plattformen ble senere forlenget
med 30 meter på dugnad. Basarer ble avholdt for å
oppføre et godshus.
I 1927 sto vellets eget hus ferdig. Godt hjulpet av
Norum og Schaus bryggeri. Bryggeriet forlangte til
gjengjeld at vellet benyttet bryggeriets produkter til
sammenkomster og fester.
Langhus Vel jobbet iherdig sammen med andre
velforeninger helt inn til Hauketo for dobbeltspor.
Dette tok hele 10 år står det i de gamle protokoller. I
1936 var det etablert slik det er idag.
Rundt “Vellet” som velhuset ble kaldt, vokste det frem
et svært rikt kulturliv. Men postsaken, jernbane,
veilbelysning og parksak preget styrets arbeid. Det
står skrevet at med støtte fra kommunen klarte man
en fire/fem lysstolper i året.
I 1933 begynner Langhus Vel å fatte mer interresse
for park ved Fosstjern. Parksaken ble den kaldt. For i 1924 når Foss gård ble solgt sto det
nemlig i kjøpekontraktene sitat: ”Der er utlagt til fælles benyttelse av parcellkjøpere av Foss,
en strandtomt ret syd for Furulund og at areal av 6 maal til park vest for tjernet og vest for
Foss’ huse. Begge arealer er avmerket på kartet og de bestyres av Langhus Vel”. På kartet

finner vi “strandtomten” med bademuligheter og i området nede ved Fosstjern omkring
Furuholmen/Bentsekulpen. Den andre parken var inntegnet øverst i dagens Parkveien. Men
det manglet et juridisk brev som sa at vellet var eier av parkområdene. Opp gjennom årene
pågikk denne striden bla fordi vellet ikke hadde økonomi til å løse inn målebrev. Omsider
løste de inn område øverst i Parkveien men Fosstjern måtte de la gå. Det var ikke penger til
skjøte. I 1976 lyktes det vellet å få endret grunnboken slik at de sto som eier. Foreningen
drenerte og holdt plassen ryddig ved hjelp av økonomisk støtte fra Ski kommune. Men
egentlig ville vellet ha området til boliger men kommunen motsatte seg omregulering til
boliger. Som et ledd i finansieringen tilskjøtet vellet området til Ski kommune.
Tanken om en badepark ved Fosstjern som Norum hadde skissert inn i sitt reguleringskart i
1924, var ikke forlatt av alle. Den lå kanskje i bakhodet da Ottar Røe lanserte sin plan for
Fosstjern-området i 1964. Hans ”mest vidtgående og optimistiske planutkast” ville omfatte et
moderne kultur- og sportsenter i området. Her ville en kunne få samfunnshus, klubbhus,
idrettsbaner, badeplass i Fosstjernet og plass til vinteridretter. Mellom tjernene festplass,
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solplasser og barnehager og spaserveger som binder det hele sammen. Røe innså at hans
plan var svært ambisiøs og at det ”moderate og realistiske” var å ta vare på den naturperlen
Fosstjernområdet representerer.
Velforeningen støttet opp om Røes plan når det gjaldt å sikre området mot utbyggingstiltak
som kunne forringe området, og var derfor en tid aktiv i forhold til veimyndighetene og
kommunen. Et forsøk på å få regulert området til parkområde, ble imidlertid bare til en
uforpliktende lovnad om at kommunen skulle arbeide med saken.
Røe-planen gjorde at ikke bare Vellet, men en rekke lag og foreninger engasjerte seg i å
tilrettelegge Fosstjern som rekreasjonsområde. Lions satte i stand gangveiene, Vellet
sammen med grendeutvalget og speiderne ryddet området for kratt, og fikk laget en ”privat”
disposisjonsplan for området. Men på slutten av 70-tallet kom Selsnepa, som hadde
forårsaket dødsfall blant barn, og ødela alt sammen.
Under krigen drev vellet kinodrift i Vellet. Men måtte bite i gresset på 50-tallet da
konkurransen fra Ski Rådhusteater ble for stor.
I 1966 valgte Langhus Vel å selge Vellet. Det
innbrakte 48 000,- kroner. I årene som fulgte ble
det gjort flere forsøk på å sette opp et nytt Vellet.
Men først i 1985 ble ideen om Langhus
kultursenter lansert. Men det varte og rakk. I
1990 tok foreningen kontakt med Langhus IL og
de ble enig om å gå inn med 500 000,- kroner
hver. Men det ville koste over 30 mil og resten
manglet. Da det så som svartest ut gikk Ski
kommune inn som leietaker og 14. september
2002 sto bygget ferdig. Vel 40 år etter salget av
Vellet kunne vellet skyte inn 500 000,- kroner i
Langhuset.
Foreningen har også alltid vært opptatt av Sørmarka. Det er satt opp skilt ulike steder og det
er laget et turkart. Foreningen har også i flere år “passet” på parkeringsplassen ved
avkjøringen til Siggerud.
I samarbeid med Langhus IL og Ski kommune har vellet opparbeidet vei ned til Tussetjern i
2008. Anskaffelsen av bryggen ble gjort samme år sammen med idrettslaget. Senere har
vellet satt opp stupebrett litt lenger nord og opparbeidet sti rundt havnehagen slik at det nå
lar seg gjøre å gå helt rundt til Oppegårdssiden. Dette dugnadsarbeidet pågår stadig.
Stupebrettet er herjet av pøbler så det må vi kanskje oppgi. Foreningen tente også på
idrettslagets idé om å flytte Teskjekjerringa som nå står oppusset mellom Langhus senter og
kirken.
Foreningens hovedaktivitet idag i 2011 er
snøbrøyting. Dette har trolig vært en
oppgave for vellet siden starten, selv om
snøplogkjøring først dukker opp i
protokollene i 1940. Utover det har vellet
alltid vært befolkningen på Langhus sitt
talerør overfor Ski kommune.
Men som man kan lese av dette utdraget
av Langhus Vels historie så legger dette
visse føringer for hva Langhus Vel
egentlig bør fokusere på.
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Langhus kan beskrives som et lite idyllisk sted mellom bolighus, butikker og blokker. Hva
tenker vi på da? Kanskje Fosstjern og Bentsekulpen. Der kan det bli fint.
Denne strategiplanen kan derfor sies å være forankret i Langhus Vels 87 årige historie og
ønsker fra dagens Langhusfolk.

2.1

VISJON

«Vi får folk til å føle seg vel på Langhus!»
Vår visjon handler om å skape et Langhus hvor folk ønsker å bli livet ut. En plass hvor en
trives som gammel og som ung. Vi har bidratt til å skape dette fordi det er mer enn boliger
og arbeid som skaper trivsel på en plass. Langhus Velforening er talerøret for alle som bor
på Langhus og signaliserer at det alltid har vært og skal være et storvel for Langhus.
2.2
VERDIGRUNNLAG
Verdiene skal hjelpe oss til å bli tydelige, få fram det som skiller oss fra andre og klargjøre
vår identitet. De skal ikke bare beskrive hvordan vi er, men også hvordan vi vil bli.
• Troverdig - Langhus Velforening skal fremstå som seriøs og gjøre et grundig jobb.
Langhus Velforening skal arbeide målrettet for å oppnå et bedre Langhus.
• Tydelig • Engasjert - Langhus Velforening engasjerer seg for deg som bor på Langhus.
2.3
VIRKSOMHETSIDÉ
Virksomhetsideen er en beskrivelse av hva en forening skal drive med og for hvem. Hva
foreningen kan bli best på i sitt nærmiljø.
«Langhus Velforening er Langhusbefolkningens talerør.»
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3.
HOVEDMÅL
Mål beskriver det vi ønsker å oppnå innenfor en bestemt tidsperiode. Vi konkretiserer dette
hovedmålet under delmål, som følger nedenfor. Der kommer det også fram under hvilke
områder vi ønsker å oppnå målene.
«Ny sentrumsplan for Langhus vedtatt 2016»
Hva dette innebærer – beskrives slik. Hvordan vi ønsker å ha det.
Langhus Vel ønsker at Langhus skal være et sted å leve- hele livet,
ikke bare bo. Langhus har kommet langt men vi ønsker noe mer. En
sentrumsplan med park.
Langhus Vel ønsker at det etableres et tydelig og større sentrum med
de funksjoner som kjennetegner et handelssentrum godt integrert i et
parkmiljø. Geografisk tenker vi oss en akse fra idrettsparken,
Vevelstad stasjon, Langhus stasjon, krysset
Vevelstadveien/Sloraveien og tilbake til idrettsparken langs
Vevelstadveien. Idrettsparken, Bentsekulpen, Fosstjern og
handelsområdet tom Arnestadjordet er sentrale elementer.
Overalt må vegetasjon tynnes kraftig eller helt bort. Vi kan tenke oss å se til Bugårdsparken i
Sandefjord. Ender er et yndet innslag i området idag. Vi går inn for at det demmes opp og
lages en nydelig andedam som en slags “rosin” i parken. Parken må ha liv for å gi liv. Det
må lyssettes på stier/gangveier mellom Langhus stasjon og Vevelstad stasjon og stier
generelt.
Idrettsparken må ferdigstilles så langt det lar seg gjøre etter planen fra 1977. Så langt vi kan
se mangler det tilfredsstillende løpebaner, samt kast og lengdehopp. Her kan vi se til
Frogner stadion med gress halvmåner i svingene til hopp og kast og løpebaner rundt av
tartandekke. Alle skolene og idrettslaget på Langhus har etterlyst dette tidligere.
Fosstjernet, bukkestitjern og områdene i tilknytning må åpnes og opparbeides parkmessig.
Bekken fra Fosstjern og til Gamle Vevelstadvei opparbeides til noe det er hyggelig å vandre
langs. Fosstjern i seg selv opparbeides til noe det hyggelig rundt hele og mudres opp eller
planeres i strandkantene overalt slik at man kan vandre i dunkel belysning i vakre
omgivelser. Store gressplener må være plattform for alt over. Fosstjern gjøres tilgjengelig
rundt hele. Møteplasser etablereres. På et strategisk område må det etableres et åpent
etablissement som ikke krever vedlikehold hvor korps, små teatergrupper kan opptre.
Kanskje mellom tjernene. Det kan også være utedans der. Det må ligge lunt og i tilknytning
til vannspeil. Kanskje et naturlig sted å feire St.Hans. Obs for togstøy. Et annet sted en
gedigen skatepark.
Langhus Vel anbefaler handelen legges der det er mest hensiktsmessig i området. Da får vi
handel, idrett og rekreasjon hånd i hånd påfølgende fra nord og sydover.
På området Arnestadgjordet, Langhus senter og ved gamle Vevelstad ungdomsskole
etableres rekkehus/leiligheter tilpasset den nye parken, kirken og øvrig bebyggelse. Kirken
må få egen egnet parkeringsplass eventuelt overtakelse av Norgesgruppens utenfor
Langhus senter. En liten del av området rett nord for svømmehall/gymsal er avsatt til boliger
og/eller rus/psykiatri. Dette rører vi ikke.
Nye rundkjøringer: Sloraveien/Vevelstadveien, Gamle Vev vei/Vevelstadveien,
Skoglia/Vevelstadvei. Parken må på best mulig måte skjermes mot jernbanen. Den skal
være tilgjengelig for funksjonshemmede.
Denne spesifikasjonen skal gi rom for kreative endringer fra arkitekter.
Virksomhetsplan - Langhus velforening 2011 - 2021

5

VIDERE FREMDRIFT
Langhus Vel har her oversendt deler av sin virksomhetsplan, samt 2 forslag om et fremtidig
Langhus sentrum. Hvordan saken behandles videre er selvsagt opp til Ski kommune.
Velforeningen er imidlertid kjent med kommunestyrevedtak, desember 2012 og rapport fra
Biofokus. I et av de vedlagte forslagene synes vellet det kanskje blir litt mye bygninger,
næringsbygg mot jernbanen og hus på ”Halvøen”. Området skal ”betjene” Langhus sine
12.000 innbyggere som park/friluftsområde, og er muligens ikke større enn det må være til
slikt. Men det er jo akkurat dette som skal diskuteres. Vi ser for oss at Langhus Vel i dette er
å være idémaker/inspirator, og brobygger. De fleste har jo vent seg til å se på Fosstjernet og
omkringliggende herligheter som det villnisset det er i dag. Mens vi i stedet sier at dette kan
og bør bli perlen/samlingspunktet for dét som faktisk er en middels stor by. Det tar tid å vri
hodene over til en slik tankegang. Langhus Vel er klar over at å realisere noe slikt vil koste
uhorvelig mye penger. Langhus Vel tror derfor det eneste realistiske er å få koblet på en
eller annen form for nærings-/utbygger interesser, som kan bidra med
opparbeiding/vedlikehold mot noe areal til f eks handel.
På bakgrunn av dette er det utarbeidet forslag til ny sentrumsplan for Langhus på de neste
sidene.
Styret Langhus Vel 2013
Egil Bekkeli(dugnadsanvarlig), Ståle Norang(nestleder), Svein Gustafsen(utstyrsansvarlig),
Trond Linnestad(leder), Ellen Haave Larsen(sekretær), Bjørnar Granheim, Leif
Eibakk(varamann og altmuligmann)
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Lise Larsen Kjelstrup
Opshalveien 238
1914 Ytre Enebakk
haalis@online.no

05.11.12

Presentasjon Langhus vel
Jeg jobber på Norges Kreative Fagskole og har atlie hjemme på gården hvor jeg
jobber med illustrasjon og kunst.
Presenterer her ideer på hva Langhus sentrum kan være i fremtiden. Har da tatt
utgangspunkt i hva Langhus vel har skissert opp i ”Virksomhetsplanen” s.5
Jeg har brukt foto fra Internett for å visualisere ideene.
Dette kan brukes av dere som en inspirasjon men ikke trykkes fritt.
Mine stikkord og illustrasjon kan fritt benyttes i trykk av Langhus velforening.

Jeg har laget:
- En presentasjon, power point med 36 lysbilder
- En illustrasjon på lerret/ kart over langhus
- Illustrasjon kan bruks, er i trykkformat (jpg)
- Liste over ideer som kan utvikles
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Power Point Presntasjon
1. Langhus
2. Idylliske Fosstjern, inntrykk av Langus i dag, mangler personlighet,
sumpområde, veldig mye kratt og trær
3. Fosstjern
Hva finnes av lokale krefter? Eks minitogbane
4. Historikk, Teglverk, her kan uttrykket til Langhus forsterkes.
5. Vevelstad teglverk
6. Teglverk finnes i kjente bygg fra før i kommunen og på Langhus
7. Velkommen til langhus! I teglesteinskuptur, invitere til konkurranse
8. Inspirasjon, valg av teglstein i skulptur
9. Inspirasjon, benker og skulpturer
10. Inspirasjon, materialer, teglstein i forskjellig form
11. Cafe/galleri
12. Skulpturpark
13. Fontene med utgangspunkt i tegleverk, konkurranse
14. Blomsterpark
15. Sandstrand
16. Volleyball
17. Lekeplass
18. Trene i parken
19. Grillplasser
20. Utescene
21. Båter i Fosstjern
22. Båtutleie, restaurant
23. Inspirasjon, Petter Olsen, Vestby
24. Inspirasjon til handelsvirksomhet på Arnestadjordet
25. Badeland (gamle ungdomskolen) Langhus Bad
26. Skatebane (gamle ungdomskolen)
27. Besøksgård med dyr og hesteriding på jordet inn ved Sloraveien
28. Materialvalg på gården, tre og tegleverk
29. Anne-Cat Vestly verden kan kombineres med besøksgår
30. Parseller på Vevelstadåsen
31. Lage en hyggelig velkomst på stasjonene
32. Hundehjørne, sosialt treffsted, eks i parken eller ved idrettsplassen
33. Follostadio, gamle fotballbane kan være løpebaner, kast, lengdehopp osv.
34. Lage en festival på langhus
35. Lysfstival
36. Kart med bla. park, , utbygging av blokker, kjøpesenter, torg, badeland, parsell
og besøksgård
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Til Langhus Velforening
Utvikling av Langhus 2016

Parkanlegg fra Vevelstad stajon til Langhus stasjon
rundt Fosstjern og Bentsekulpen
Utescene, cafe, galleri, griller, sandstrand,
hundehjørne og lekeplass i parken
Fontene og robåter på vannet
Badeland og skatebane ved gamle ungdomsskolen
Follo stadio på idrettsplassen
Besøksgård med dyr og hesteriding,
Anne-Cat Vestly verden/park
Handelsenter på Arnestadjordet med fokus på
miljø
Skulpturer i rundkjøringer i teglstein
Parseller på Vevelstadåsen
Flere blokker rundt Vevelstadåsen
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Vi får folk til å føle seg vel
TROVERDIG * TYDELIG * ENGASJERT

LANGHUS

Fosstjern

Vil lage miniatyrjernbane for damplokomotiv
på Langhus

Velkommen til Langhus

Teglverk

• Teglverket ved Fosstjern
• Nedlagt på begynnelsen av 1800 tallet
• Mulig Langhus sitt første lille industrieventyr

Vevelstad verk

Tegl

Velkommen til Langhus (i teglstein)

Tja!

Fosstjern park kafe

Fosstjern skulptur park

Fosstjern med fontene i ”teglstein”

Langhus blomsterpark

Sandstrand

Volleyballbane

Lekeplass

Langhus vel trener i parken

Grilling i parken

Ute scene, pavliong

Fosstjern gondol

Inspirasjon fra Ramme gård

Miljøkjøpesenter på Fornebu, solceller på taket

Arnestadjordet miljø – kortreist – mathall kjøpesenter

Langhus Badeland

Skatebane

Langhus besøksgård

Bygninger i murstein

Anne-Cat
Vestly
senter/park

Vevelstadåsen parsell

Hundehjørne

Follostadio

Lysfestival

Sentralt, vakkert og miljøvennlig:

Mange små
-men ikke ett sentrum

Begrenset biltrafikk

Universelt utformet

Rom for:
•Handel, næring, boliger
•Alle generasjoner

Bygge stedsidentitet:
•Vann
•Tog
•Naturnærhet

Parkmessig og fortettet
stedskjerne

Sentrum mellom dagens
knutepunkter

Muligheter, ikke problem!

Nye gangbruer

Bilfri adkomst langs og
over vann og bekkefar

Åpent mellom byggene

Boliger på begge sider
av Vevelstadsveien

Terrasseboliger og
3-4 etasjes blokker

Støyskjermende
næringsbygg langs
jernbanen

Rydde langs
vannkantene

Skape et nytt sentrum

Stedsopplevelse

