
PROTOKOLL 1/2014 
 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I VESTRE AKER ELDRERÅD 

Torsdag 13. februar 2014 KL.  10.30 – 11.55 

RØA ELDRESENTER, VÆKERØVEIEN 207 
 

 

Faste medlemmer til stede: 
Per W. Jensen, Trygve Gjertsen, Randi Arstal, Wenche Wangen, Turid Gro Stenwig 

Forfall:  
 

Vara: 

 

Varamedlemmer til stede:  
Else Anna Holthe Møll, Ruth Marie Nyrud Hansen 

 

Sekretær 
Berit Nilsen 

 

Godkjenning av innkalling og agenda 
Innkallingen og agenda ble godkjent uten merknader. 

 

Åpent kvarter 

Frammøtte vararepresentantene ble av leder oppfordret til å bruke dette kvarteret dersom de 

hadde saker som de ønsket å få drøftet i rådet.  

Ruth Marie Nyrud Hansen tok opp trafikksituasjonen ved fotgjengerfeltet ved kirken. Det er 

lite oversiktlig og mørkt. Denne saken tas også opp under eventuelt i dag. 

 

SAKSLISTE 

1/2014  Protokoll fra møte 5. desember 2013. 
Protokollen fra møtet 5. desember 2014 ble godkjent uten merknader. 

 

2/2014  Bydelsdirektørens driftsorientering til bydelsutvalgets møte 12. desember 

2013 
Bydelsdirektøren svarte på spørsmål i forbindelse med driftsorienteringen.  

Han informerte også om den økonomiske situasjonen i bydelen. Eldrerådet 

setter stor pris på at politikeren og administrasjonen i Vestre Aker har registrert 

sammenhengen og viktigheten av de mange gode tilbud som gis til seniorene 

ved bydelens eldre - og seniorsenter. 

 

3/2014 Gjennomgang av sakskartet for bydelsutvalgets møte 27. februar 2014  
 Bydelsdirektøren gikk gjennom sakskartet til bydelsutvalgets neste møte 27. 

februar 2014.  

 

4/2014 Eventuelt 

 Søknad om NOK 45.000,- til lokalt arrangement (02.10.14) ifm FNs Internasjonale 

Eldredag er sendt BU.  
 Når medlemmene mottar innkalling/-informasjon om sentrale møter tas det kontakt 

med leder for påmelding. 
 Det ble referert fra møte i det Sentrale Eldrerådet i Oslo og årsmeldingen fra rådet ble 

fordelt i møte.  
 Eldrerådet drøftet og påpekte svakhetene ved de mange delte stillingene i 

eldreomsorgen. Dette tema vil for- øvrig være ett av flere pkt som det Sentrale 

Eldreråd vil sette på sin dagsorden ila 2014.  



 Eldrerådet er opptatt av at tannhelsen og tannhygienen til beboere i sykehjem blir 

tilfredsstillende ivaretatt. 
 Eldrerådet stilte spørsmål om hva som skjer med dagsenteret og øvrige beboere når 

Hovseterhjemmet rives. 
 Eldrerådet ønsker en orientering om hva bygningen til den tidligere Blindeskolen 

planlegges benyttet til. 
 Eldrerådet inviterer arkitektene som arbeider med det nye Hovseterhjemmet til vårt 

neste møte. 
 Eldrerådet ber Bydelsutvalget rette en henvendelse angående hva som skjer med 

planene for Vinderen – og Røa kryssene og når eventuelle oppdaterte 

reguleringsplaner kan forventes å foreligge. 
 Trafikksituasjonen i bydelen ble drøftet, spesielt fotgjengerfeltet i Vækerøveien ved 

kirken. Dette er lite oversiktlig, og i mørket er det svært vanskelig å se fotgjengere 

som skal krysse veien. Eldrerådet tilskriver Bymiljøetaten og ber dem iverksette de 

nødvendige tiltak, - både spesielt og generelt i bydelen. Teksten til brevet sendes 

sekretær som videresender. 
 Eldrerådet gjentok ønsket om en orientering fra Plan og bygningsetaten om div 

reguleringsforhold i bydelen.  

 Møll og Gjertsen orienterte om tilsynene på hhv Hovseterhjemmet - Vinderen bo- og 

servicesenter.  
 

 

Per W. Jensen 

leder 


