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Møteprotokoll 

2/14  

 

 

 

Møte: 

 

Arbeidsutvalget 

Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad, 3 etg. 

Møtetid: 24.03.2014 kl. 18:00 

Sekretariat: 23 47 60 64 

 

 

 

 

Møteleder: Elin Horn Galtung (H) 

  

Tilstede:  Lars Asbjørn Hanssen (H) 

Arild Gjervan (H) 

Carl Lindblad (A) 

Terje Bjøro (V) 

Arne Eugen Boysen (F)  

  

Forfall:  

  

Som vara møtte:   

  

I tillegg møtte: Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør 

Jane Steenbuch (H) 

Ingrid Nyhus (H) 

  

Møtesekretær: Berit Nilsen 

  

Åpen halvtime 

Petter Neslein, Pecunia AS, Jon Støre, Støre Arkitekter A/S, Tone Lindheim, Bjørbekk & 

Lindheim AS og Anton Bakken, Norsam AS presenterte byggeprosjektet for Grimelundsveien 

2 – 6. 

 

Lorentz Kielland, arkitekt, presenterte detaljplan for Vinderentorget. 

 

Amund Vik, Spor Arkitekter og Lars Windfeldt tok ordet til sak 53/14, Sørkedalsveien 150 og 

del av 148 – Oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning og planprogram til 

offentlig ettersyn. 
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Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent uten merknader. 

Godkjenning av sakskart 

Sakskartet ble godkjent uten merknader. 

Gjennomgang av sakskartet til bydelsutvalgets møte 10. april 2014 

Sakskartet ble gjennomgått og sakene fordelt til komiteene. 

 

Det tilkom fire nye saker til sakskartet: 

 

Sak 67/14 Trafikksituasjonen i Holmenveien. 

Sak 68/14 Opphøyd fotgjengerovergang ved Vinderen seniorsenter. 

Sak 69/14 Brev til Byrådet og Bystyret angående Byrådssak 228/13, «Bademeldingen» og 

manglende administrativ oppfølging. 

Sak 70/14. Klage på fra PBE gitt Rammetillatelse med vilkår for bygging av 7-er bane på 

baksiden av FO. Orienteringssak da klagefristen går ut 9.4.2014. 

 

Eventuelt 

Carl Lindblad (A) tok opp trafikkproblemene ved Rema 1000 butikken i Arnebråtveien. 

Arne Eugen Boysen (F) etterspurte status på arbeidet med Sikksakkstien 

Elin Horn Galtung (H) informerte som følger: 

 Det er viktig at driftsstyrene på grunnskolene i bydelen engasjerer seg i forhold til å 

kunne få svømmeundervisning på Røa bad for elevene. Leder av BUK har kontaktet 

dem med informasjon om saken, for mange av driftsstyrene har hatt saken på 

agendaen flere ganger, og bare ventet på informasjon fra sentralt hold. 

 Ny sak fra AU i BU om brev til Byrådet og Bystyret om manglende administrativ 

oppfølging av Bystyremelding nr. 2/2013, Byrådssak 228/13: «Strategi for et bedre 

bade- og svømmetilbud i Oslo – for folkehelse og trivsel», den såkalte 

«Bademeldingen». Saken ligger fremdeles til behandling i Kultur- og 

utdanningskomiteen, tentativ ferdigbehandlet i komiteens møte 2.4.2014 

 Mulighet for felles flerbrukshall for skolen på Storebrandtomten og Ready på 

Gressbanetomten, møte med aktuelle byråder 7.4.2014. 

 Fossum utbyggingen i stor skala kan ha sterk negativ påvirkning av omgivelsene for 

Bogstad Gård, som Riksantikvaren nå utarbeider fredningsforslag for. Dette jobbes det 

med fra Sørkedalen Vel m.fl. 

 I arbeidet med Åmot bro i Sørkedalen overholdes ikke fristene slik de ble presentert av 

Bymiljøetaten til beboerne. Har bedt dem informere beboerne om det da det var lovet 

lokal medvirkning i prosjektet, som skulle vært ferdig 1.4.2014. 

 PBE har gitt Rammetillatelse med visse krav for 7-er bane bak FO bygget. Det vil bli 

inngitt klage på denne fra BU og samarbeidspartnere i saken da den er i strid med 

Bystyrets vedtak om at det er bydelens behov som skal bestemme banens størrelse. 

Klagefristen er 9. april, så saken må bli en informasjonssak til BU. 

Saker til behandling - Vedtak fattet av Arbeidsutvalget 
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Saker til behandling - Vedtak fattet av Arbeidsutvalget 
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Behandlet av Møtedato Saknr 
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

Arbeidsutvalget godkjenner protokollen fra møte 3. februar 2014. 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 24.03.2014 og fattet følgende vedtak 

Arbeidsutvalget godkjenner protokollen fra møte 3. februar 2014. 

 

 

 

 

Oslo, 24.03.2014 

 

 

 

Elin Horn Galtung (H) 

leder 


