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Åpen halvtime. Det var 13 personer til stede. 8 personer tok ordet.

Randi Werner Erichsen hadde en bemerkning til sak 45/14 - Utkast til kommuneplan, og
henstiller bydelsutvalget om å stemme i mot en «aktivitetssone» i Markas randsone, slik
forslag til plan foreslår. Videre ba Werner Erichsen på vegne av Lillomarkas venner og
beboergruppen «Bevar skogen på Romsås» bydelsutvalget om å stemme i mot
bydelsdirektørens innstilling til vedtak i sak 46/14, der det heter at Stovner bydelsutvalg er
positive til endring av et område i Ravnkollen fra marka til byggesone.
Uttalelsene var skriftliggjort og ble omdelt til bydelsutvalget.

Thor Henriksen snakket på vegne av Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede og hadde
bemerkninger til sak 43/14 og 44/14. I forhold til sak 43/14 ble det understreket at
Folkehelseplanen skal være rullerende og ikke må bli et statisk dokument. Videre ble det
kommentert at eldre og funksjonshemmede ikke er nevnt som egne grupper i forslag til plan,
men det påpektes videre at mange av planens mål og tiltak var allmenngyldige og overførbare
til de ovennevnte grupper. Avslutningsvis ble det påpekt at rådene savner et punkt om støy
knyttet til luftfartstrafikk i Folkehelseplanen.
Til sak 44/14 – Demensplan, viste Henriksen til protokoll fra møter i Eldrerådet hvor planen
tidligere har vært til behandling. Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede slutter seg til
bydelsdirektørens forslag om å vedta begge planene, med de bemerkninger som følger av
protokoller fra rådenes siste møter.
Fredrik Arentz fra Miljøpartiet De Grønnes lokallag i Groruddalen oppfordret
bydelsutvalget i sak 46/14 til å gå i mot endring av område i Ravnkollen fra marka til
byggesone. Det ble argumentert med at området har stor verdi for eksempelvis
funksjonshemmede, barn og andre grupper som har utfordringer med å bevege seg lenger inn i
Lillomarka.
Til sak 48/14 – Varsel om oppstart planarbeid for Karen Platous vei – tok henholdsvis Svein
Rommen, nabo av den aktuelle tomten og Frank Edvardsen, leder Rommen vel ordet for å
be bydelsutvalget følge bydelsdirektørens innstilling om å opprettholde tomten som friareal
og boligområde. Rommen viste til at ved behandling av opprinnelig sak om bygging av
religiøst senter på nabotomten, ble det lagt til grunn at parkering skulle skje under
bygningskroppen, ikke på tilstøtende tomteareal. Det legges til grunn et langt større antall
brukere av senteret i dagens sak enn i den opprinnelige saken, noe han mente burde være
grunnlag for å behandle saken om bygging av senteret på nytt. Rommen vel ved Frank
Edvardsen presenterte en proklamasjon som ble omdelt til bydelsutvalget, hvor det ble
spesielt trukket frem at senteret vil kunne få mye større besøksmasse enn tidligere antatt og
det uttrykkes bekymring for risiko for støy og opptøyer i tilknytning til dette.
Videre i samme sak tok tre representanter for eierne av den aktuelle tomten, henholdsvis
representanter fra Tamilsk ressurssenter og Norges Hindu Kultursenter, ordet. Det ble først
underrettet om religiøse regler for utforming av et slikt tempel som vanskeliggjør bygging av
garasjeanlegg under bygningskroppen. Videre argumenteres det med at det vil være svært
vanskelig, og kostnadskrevende, å få nok parkeringsplasser på eksisterende tomteareal, og at
det derfor er nødvendig å få regulert nabotomten til parkering. Det ble understreket at
grøntarealet skal ivaretas på best mulig måte.
Det ble påpekt at byggingen av tempelet er resultatet av årelangt arbeid blant den tamilske
befolkningen og at senteret vil være en ressurs til glede for tamiler i hele Oslo, ikke bare i
Stovner bydel.
Avslutningsvis ble påstandene om stor tilstrømming av mennesker og tilhørende bråk
tilbakevist. Det ble understreket at det kun ved høytidsfeiringer vil være stor pågang av
mennesker. Det daglige besøket til tempelet ble anslått til å ligge mellom 50 og 100 personer.
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Sak 41 /14 Protokoll BU-møte 24.04.2014
Vedtak (enstemmig)
Protokoll fra BU-møte 24.04.2014 godkjennes.

Sak 42 /14 Protokoll fra AU 08.05.2014
Vedtak (enstemmig)
Protokoll fra AU-møte 08.05.2014 tas til orientering

Sak 43 /14 Folkehelseplan 2014-2018 Bydel Stovner
Vedtak (enstemmig)
Folkehelseplan 2014-2018 Bydel Stovner vedtas.

Sak 44 /14 Demensplan 2014-2017
SV ved Tore Ludt la frem forslag om tilleggspunkt i vedtaket. Det var enighet i
bydelsutvalget om å ta dette inn som et punkt 2, og man gikk til avstemming på
bydelsdirektørens forslag og tilleggsforslag fra SV samlet.
Vedtak (enstemmig)
1. Demensplan 2014- 2017 vedtas.
2. Bydelsutvalget ber om at Helse- og sosialkomiteen hver høst blir forelagt en status på
tiltakene i Demensplanen.

Sak 45 /14 Utkast til kommuneplan Oslo mot 2030 - Smart, trygg og grønn. Offentlig
ettersyn
Bydelsutvalget ble fremlagt et nytt forslag til vedtak, fremsatt av Miljø-, plan og
samferdselskomiteen. Det ble anbefalt av Arbeidsutvalget i møte 8/5-14 at bydelsutvalget
slutter seg til dette vedtaksforslaget (endringer fremgår av markering).
Videre ble det lagt frem en tilleggsinnstilling fra administrasjonen for å forsikre seg mot
uklarheter knyttet til regulering av området for bygging av «Haugenhallen».
Tilleggsforslag:
Grønn: (nytt punkt):
• Bydel Stovner ber om at aktuelt areal avsatt i Kdp Alna Miljøpark til Haugenhallen
avmerkes på kommuneplan (KP) kart T7, slik at det definerte området for
Haugenhallen får formål som samsvarer med bystyrets vedtak av 15.5.2013, sak 154,
pkt 2: Haugenstua skatepark – tillegg til § 17: I friområde – idrettspark, mellom Østre
Aker vei og jernbanen, tillates etablert idrettsanlegg/hall for skating.
Bydelsutvalget gikk til avstemming på disse to forslagene samlet.
Bydelsdirektørens forslag til vedtak er etter dette

Stovner bydelsutvalg legger i sin uttalelse vekt på tema som spesielt avgår bydelen og har
følgende bemerkninger til utkast til «Kommuneplan Oslo mot 2030 – Smart, trygg og grønn»:

Smart:
• Plankart 1, Hovedkartet, angir juridisk bindende arealformål – bydelsutvalget har
ingen bemerkninger utover området for Alnabruterminalen; som bør planlegges flyttet
på sikt da dette er en plan for langsiktig utvikling (jfr arealbruksstrategi 2030 og
2050).
• Stovner er tilfreds med at områder på Stovner og Rommen er kommet inn i
kommuneplanen som prioriterte, stasjonsnære byutviklings- og
transformasjonsområder i ytre by, i perioden fram mot 2030 (tabell 3.3).
Befolkningsvekst utløser behov for teknisk og sosial infrastruktur, herunder også
sikring av areal til sykehusformål ved tidligere Aker sykehus.
• Bydelsutvalget konstaterer at plankartet har hovedformål «bebyggelse og anlegg» og
at det skal benyttes rekkefølgekrav for sikring av teknisk infrastruktur - herunder
vann- og avløp, blågrønn struktur, offentlige rom, energiforsyning, leke- og
idrettsareal mv.
• Bydelsutvalget merker seg at det er krav om felles planlegging, områderegulering av
Stovner sentrum og Nedre Rommen, noe bydelsutvalget anser som en fordel ut fra
helhetsperspektivet.
• Bydelsutvalget finner at folkehelse ikke er gitt tilstrekkelig fokus i kommuneplanen.
Hvis byvekst skal signalisere attraktivitet, er det «smart» å signalisere helseaspektet i
byutvikling for å skape gode levekår.

Trygg:
• Bydelsutvalget vil bemerke til Plankart 2, Sikrings- og faresoner og Temakart T 6,
Storulykke, at full transformasjon og byutvikling på Nedre Rommen innebærer at
kommunen må ta stilling til Yaras virksomhet og plassering i videre planer.
• Bydelsutvalget vil videre bemerke at Statnetts og Hafslunds luftspenn må fjernes eller
legges i bakken sammen med annen teknisk infrastruktur i byutviklingsområdet Nedre
Rommen.
• Bydelsutvalget har merket seg at et mindre areal ved Garver Ytteborgs vei er markert
som kvikkleireområde og at dette må hensyntas ved utvikling av arealet.
• Trygghet til tjenester med kvalitet, kan bli utfordrende kommunen/bydelene også
budsjettmessig, og den kommende delbydelen Rommen vil utløse behov for nye
kommunale og private tjenester til 10 000 – 15 000 mennesker, eller tilsvarende en
vanlig norsk kommune.

Grønn:
• Temakart T 1, Støy, har markert stilleområder som primært ligger i Alna Miljøpark i
Stovner bydel. Ingen bemerkninger.
• Temakart T2/T3, Luftforurensning er foreslått retningsgivende, og bydelsutvalget
oppfatter at dette har sammenheng med avvikssoner markert i T 1. Bydelsutvalget vil
bemerke at tilfredsstillende luftkvalitet er vesentlig sett i et folkehelseperspektiv.,
• Bydelsutvalget finner at forslag til avvikssone, slik den er utformet, er i strid med
planens fokus på folkehelsesatsing og anbefaler generelt at byutvikling skal skje i tråd
med statlig gjeldende regelverk/grenseverdier for støy- og luftforurensning.
Bydelsutvalget finner likevel å kunne anbefale at avvikssoner kan opprettes på
definerte utviklingsknutepunkt.
• Bydelsutvalget behandler «Forslag til endring i av Markagrensen» som egen sak. I
kommuneplanen innføres «aktivitetssone» i Marka, som markerer mulighet for
etablering av tiltak innen idrett og friluftsliv mot byggesonen. Bydelsutvalget
anbefaler forslaget.
• Temakart T 4, Naturmiljø, viser at Tokerudtjern, Tokerudbekken og Tangerud er
områder med spesielle kvaliteter etter naturmangfoldsloven og plan- og
bygningsloven. Bydelsutvalget har ingen bemerkninger til de avmerkede områdene.
• Temakart T 5, Kulturminnevern – ingen bemerkninger.
• Temakart T 7 Blågrønnstruktur i byggesonen anbefales med merknad om at det er
ønskelig med krysningspunkt v/Ragnhild Schibbyes vei framfor Bånkall, jfr innspill
ved høring av Grønnplanen. Bydelsutvalget er tilfreds med at «Grøntplan for Oslo»
nå inngår i kommuneplanen.
• T 7 markerer videre behov for parkanlegg i småhusområdene, og bydelsutvalget anser
dette vanskelig da byutvikling i disse områdene innebærer hagefortetting og
nedbygging av private grønne områder.
• Bydelsutvalget vil bemerke at all byutvikling må innebære forsterket kollektivsatsing.
Spesielt må det satses på skinnegående trafikk, og det må vurderes om Gjøvikbanen
kan flyttes fra sin trase i Nordmarka til befolkningstette områder i Groruddalen. I
tillegg ber Stovner bydelsutvalg om T-bane på tvers via sammenkobling mellom Tbane 5 og 2, mellom Stovner og Ellingsrud.
• Bydel Stovner ber om at aktuelt areal avsatt i Kdp Alna Miljøpark til Haugenhallen
avmerkes på kommuneplan (KP) kart T7, slik at det definerte området for
Haugenhallen får formål som samsvarer med bystyrets vedtak av 15.5.2013, sak 154,
pkt 2: Haugenstua skatepark – tillegg til § 17: I friområde – idrettspark, mellom Østre
Aker vei og jernbanen, tillates etablert idrettsanlegg/hall for skating.

Det vises for øvrig til saksfremlegget i sin helhet.

Vedtak (enstemmig)
Stovner bydelsutvalg legger i sin uttalelse vekt på tema som spesielt avgår bydelen og har
følgende bemerkninger til utkast til «Kommuneplan Oslo mot 2030 – Smart, trygg og grønn»:

Smart:
• Plankart 1, Hovedkartet, angir juridisk bindende arealformål – bydelsutvalget har
ingen bemerkninger utover området for Alnabruterminalen; som bør planlegges flyttet
på sikt da dette er en plan for langsiktig utvikling (jfr arealbruksstrategi 2030 og
2050).
• Stovner er tilfreds med at områder på Stovner og Rommen er kommet inn i
kommuneplanen som prioriterte, stasjonsnære byutviklings- og
transformasjonsområder i ytre by, i perioden fram mot 2030 (tabell 3.3).
Befolkningsvekst utløser behov for teknisk og sosial infrastruktur, herunder også
sikring av areal til sykehusformål ved tidligere Aker sykehus.
• Bydelsutvalget konstaterer at plankartet har hovedformål «bebyggelse og anlegg» og
at det skal benyttes rekkefølgekrav for sikring av teknisk infrastruktur - herunder
vann- og avløp, blågrønn struktur, offentlige rom, energiforsyning, leke- og
idrettsareal mv.
• Bydelsutvalget merker seg at det er krav om felles planlegging, områderegulering av
Stovner sentrum og Nedre Rommen, noe bydelsutvalget anser som en fordel ut fra
helhetsperspektivet.
• Bydelsutvalget finner at folkehelse ikke er gitt tilstrekkelig fokus i kommuneplanen.
Hvis byvekst skal signalisere attraktivitet, er det «smart» å signalisere helseaspektet i
byutvikling for å skape gode levekår.

Trygg:
• Bydelsutvalget vil bemerke til Plankart 2, Sikrings- og faresoner og Temakart T 6,
Storulykke, at full transformasjon og byutvikling på Nedre Rommen innebærer at
kommunen må ta stilling til Yaras virksomhet og plassering i videre planer.
• Bydelsutvalget vil videre bemerke at Statnetts og Hafslunds luftspenn må fjernes eller
legges i bakken sammen med annen teknisk infrastruktur i byutviklingsområdet Nedre
Rommen.
• Bydelsutvalget har merket seg at et mindre areal ved Garver Ytteborgs vei er markert
som kvikkleireområde og at dette må hensyntas ved utvikling av arealet.

• Trygghet til tjenester med kvalitet, kan bli utfordrende kommunen/bydelene også
budsjettmessig, og den kommende delbydelen Rommen vil utløse behov for nye
kommunale og private tjenester til 10 000 – 15 000 mennesker, eller tilsvarende en
vanlig norsk kommune.

Grønn:
• Temakart T 1, Støy, har markert stilleområder som primært ligger i Alna Miljøpark i
Stovner bydel. Ingen bemerkninger.
• Temakart T2/T3, Luftforurensning er foreslått retningsgivende, og bydelsutvalget
oppfatter at dette har sammenheng med avvikssoner markert i T 1. Bydelsutvalget vil
bemerke at tilfredsstillende luftkvalitet er vesentlig sett i et folkehelseperspektiv.,
• Bydelsutvalget finner at forslag til avvikssone, slik den er utformet, er i strid med
planens fokus på folkehelsesatsing og anbefaler generelt at byutvikling skal skje i tråd
med statlig gjeldende regelverk/grenseverdier for støy- og luftforurensning.
Bydelsutvalget finner likevel å kunne anbefale at avvikssoner kan opprettes på
definerte utviklingsknutepunkt.
• Bydelsutvalget behandler «Forslag til endring i av Markagrensen» som egen sak. I
kommuneplanen innføres «aktivitetssone» i Marka, som markerer mulighet for
etablering av tiltak innen idrett og friluftsliv mot byggesonen. Bydelsutvalget
anbefaler forslaget.
• Temakart T 4, Naturmiljø, viser at Tokerudtjern, Tokerudbekken og Tangerud er
områder med spesielle kvaliteter etter naturmangfoldsloven og plan- og
bygningsloven. Bydelsutvalget har ingen bemerkninger til de avmerkede områdene.
• Temakart T 5, Kulturminnevern – ingen bemerkninger.
• Temakart T 7 Blågrønnstruktur i byggesonen anbefales med merknad om at det er
ønskelig med krysningspunkt v/Ragnhild Schibbyes vei framfor Bånkall, jfr innspill
ved høring av Grønnplanen. Bydelsutvalget er tilfreds med at «Grøntplan for Oslo»
nå inngår i kommuneplanen.
• T 7 markerer videre behov for parkanlegg i småhusområdene, og bydelsutvalget anser
dette vanskelig da byutvikling i disse områdene innebærer hagefortetting og
nedbygging av private grønne områder.
• Bydelsutvalget vil bemerke at all byutvikling må innebære forsterket kollektivsatsing.
Spesielt må det satses på skinnegående trafikk, og det må vurderes om Gjøvikbanen
kan flyttes fra sin trase i Nordmarka til befolkningstette områder i Groruddalen. I
tillegg ber Stovner bydelsutvalg om T-bane på tvers via sammenkobling mellom Tbane 5 og 2, mellom Stovner og Ellingsrud.

• Bydel Stovner ber om at aktuelt areal avsatt i Kdp Alna Miljøpark til Haugenhallen
avmerkes på kommuneplan (KP) kart T7, slik at det definerte området for
Haugenhallen får formål som samsvarer med bystyrets vedtak av 15.5.2013, sak 154,
pkt 2: Haugenstua skatepark – tillegg til § 17: I friområde – idrettspark, mellom Østre
Aker vei og jernbanen, tillates etablert idrettsanlegg/hall for skating.
Det vises for øvrig til saksfremlegget i sin helhet.

Sak 46 /14 Forslag til endringer av markagrensen - offentlig ettersyn

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Stovner bydelsutvalg har mottatt «Forslag til justeringer og endringer av marka grensen» til
høring.
Bydelsutvalget har følgende bemerkninger:
1. Stovner bydelsutvalg tiltrer foreslått endring i lokalitet 15 Tangerud, dvs
markagrensen skal følge Markaplanen og ikke kommunegrensen, slik at et areal på
5,4 daa innlemmes i marka.
2. Bydelsutvalget er positive til utvidelse av markagrensen ved Bånkall, slik at 123 daa
fra byggesonen innlemmes i marka.
3. Stovner bydelsutvalg er positive til at område i Ravnkollen endres fra marka til
byggesone, da dette vil kunne bidra positivt til utviklingen i delbydel Romsås i Grorud
bydel.
4. Til pkt punkt 2 og 3, vil Stovner bydelsutvalg presisere at uttalelse fra Grorud
bydelsutvalg skal tillegges sterkest vekt, da lokalitetene ligger i denne bydelen.
Det vises for øvrig til saksfremlegget i sin helhet.
Votering:
Forslag til vedtak ble tatt opp til avstemming punktvis.
Punkt 1 ble vedtatt med 13 (Ap, H, SV og V) mot 2 (FrP)
Punkt 3 ble vedtatt med 13 (AP, H og FrP) mot 2 (SV og V)
Vedtaket er etter dette følgende
Stovner bydelsutvalg har mottatt «Forslag til justeringer og endringer av marka grensen» til
høring.
Bydelsutvalget har følgende bemerkninger:
5. Stovner bydelsutvalg tiltrer foreslått endring i lokalitet 15 Tangerud, dvs
markagrensen skal følge Markaplanen og ikke kommunegrensen, slik at et areal på
5,4 daa innlemmes i marka.
6. Bydelsutvalget er positive til utvidelse av markagrensen ved Bånkall, slik at 123 daa
fra byggesonen innlemmes i marka.
7. Stovner bydelsutvalg er positive til at område i Ravnkollen endres fra marka til
byggesone, da dette vil kunne bidra positivt til utviklingen i delbydel Romsås i Grorud
bydel.
8. Til pkt punkt 2 og 3, vil Stovner bydelsutvalg presisere at uttalelse fra Grorud
bydelsutvalg skal tillegges sterkest vekt, da lokalitetene ligger i denne bydelen.
Det vises for øvrig til saksfremlegget i sin helhet.

Sak 47 /14 Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 14.4 - 2.6.2014. Forslag til
detaljregulering - Høybråtenveien 52
Vedtak (enstemmig)
Stovner bydelsutvalg har mottatt «Høybråtenveien 52, Stovner. Planforslag til offentlig
ettersyn – Detaljregulering» til uttalelse.
Stovner bydelsutvalg finner at planforslaget er i tråd med føringene i S 4220, småhusplanen,
og at en ny detaljreguleringsplan som bygger på Småhusplanens krav, kan gi planområdet en
best mulig tilpasset utnyttelse samt gode uteoppholdsareal. Det forutsettes at BYA 24 %
overholdes.
Videre bemerker bydelsutvalget:
Planforslaget innebærer to avkjørsler i stedet for en, noe som hindrer gjennomgangstrafikk
på tomten og fordeler trafikk til lokalt veinett. Bydelsutvalget ber om at siktforhold og krav til
avstand til naboer overholdes, og av hensyn til barns sikkerhet/skolevei opprettholder
bydelsutvalget tidligere innspill om opparbeidelse av fortau i Fredheimveien.
Bydelsutvalget finner å kunne godta avsatt utforming av utomhusareal, men finner at dersom
det velges en to-faseutbygging, må fellesområdet ferdigstilles som del av første byggetrinn for
slik å sikre barn og beboere fellesareal med kvalitet til lek og opphold.
Bydelsutvalget bemerker at krav til støy og evt radon må sikres med tilstrekkelig avbøtende
tiltak.
Det vises for øvrig til saksfremlegget i sin helhet, hvor reguleringsbestemmelsene
bestemmelsene gjennomgås.

Sak 48 /14 Varsel om oppstart planarbeid for Karen Platous vei, Rommen, Gnr 97/Bnr
6
Det ble opplyst om at to av Arbeiderpartiets representanter var fristilt til å stemme på tvers av
sin partigruppe.
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Stovner bydelsutvalg mottok 7.5.2014 «Varsel om oppstart av planarbeid for Karen Platous
vei, Rommen, Gnr/bnr 97/6» med hensikt å omregulere fra friareal/byggeområder for boliger
til parkeringsplass. Bydelsutvalget har følgende bemerkninger:
1. Bydelsutvalget anbefaler at gjeldende regulering S-2302av 14.3.1978, friområde og
byggeområde for boliger, opprettholdes.
2. Bydelsutvalget begrunner sitt standpunkt som følger:
- Sikker skolevei for Rommen skoles barn i alderen 6 – 16 år
- Nye tiltak i området nær Alna Miljøpark/bydelens stille område, må bygges med
parkering under terreng for å opprettholde en grønn profil

-

Gode skjermede boligtomter i en bydel preget av utfordringer mht støy og
forurensning må benyttes til boligformål, ikke biler.
Bruk av kollektivtransport er avgjørende for at kommunen skal nå sine klimamål;
det er bussholdeplass både på Trondheimsveien (regionale) og Fossumveien samt
tilgjengelig T-banestasjon på Rommen. Bydelen har i tillegg et godt utbygget
gang- og sykkelveinett både regionalt og lokalt.

3. Det vises for øvrig til saksfremlegget i sin helhet.
Votering:
Vedtatt med 11 (6 Ap, H, SV og V) mot 4 (2 Ap og FrP) stemmer
Vedtaket er etter dette som følger
Stovner bydelsutvalg mottok 7.5.2014 «Varsel om oppstart av planarbeid for Karen Platous
vei, Rommen, Gnr/bnr 97/6» med hensikt å omregulere fra friareal/byggeområder for boliger
til parkeringsplass. Bydelsutvalget har følgende bemerkninger:
1. Bydelsutvalget anbefaler at gjeldende regulering S-2302av 14.3.1978, friområde og
byggeområde for boliger, opprettholdes.
2. Bydelsutvalget begrunner sitt standpunkt som følger:
- Sikker skolevei for Rommen skoles barn i alderen 6 – 16 år
- Nye tiltak i området nær Alna Miljøpark/bydelens stille område, må bygges med
parkering under terreng for å opprettholde en grønn profil
- Gode skjermede boligtomter i en bydel preget av utfordringer mht støy og
forurensning må benyttes til boligformål, ikke biler.
- Bruk av kollektivtransport er avgjørende for at kommunen skal nå sine klimamål;
det er bussholdeplass både på Trondheimsveien (regionale) og Fossumveien samt
tilgjengelig T-banestasjon på Rommen. Bydelen har i tillegg et godt utbygget
gang- og sykkelveinett både regionalt og lokalt.
3. Det vises for øvrig til saksfremlegget i sin helhet.

Sak 49 /14 Groruddalen Golfkro AS- Ny serverings- og skjenkebevilling
Vedtak (enstemmig)
Stovner bydelsutvalg finner å kunne anbefale at følgende virksomhet får serverings- og
skjenkebevilling:

Stedets navn
Groruddalen golfkro
Adresse
Karen Platous vei 33, 0988 Oslo
Bevillingssøker/driftsselskap
Groruddalen Golfkro AS
Organisasjonsnummer
913371879
Åpningstid inne til kl 02.00 med skjenketid inne til kl 01.30
Åpningstid ute til kl 24.00 med skjenketid ute til 23.30

Sak 50 /14 Kvartalsrapport og statistikk 1.kvartal 2014 - Bydel Stovner
Vedtak (enstemmig)

Bydelsutvalget tar 1. kvartalsrapportering 2014 med måltall slik det fremgår av vedleggene
til etterretning.

Sak 51 /14 Høybråten Frivillighetssentral - Årsregnskap 2013
Vedtak (enstemmig)
1. Regnskapet for Høybråten Frivillighetssentral for 2013 tas til etterretning.
2. Merforbruket/underskuddet på kr 344,- forutsettes dekket av Høybråten
Frivillighetssentral.
3. Årsrapport fra Høybråten Frivillighetssentral tas til orientering.

Sak 52 /14 Stovner Frivilligsentral - Årsregnskap 2013
Vedtak (enstemmig)
1. Regnskapet for Stovner Frivilligsentral for 2013 tas til etterretning.
2. Merforbruket/underskuddet på kr 231.329,- forutsettes dekket av Stovner
Frivilligsentral drevet av Kirkens bymisjon, Oslo.
3. Årsrapport fra Stovner Frivilligsentral tas til orientering.

Sak 53 /14 Stovner Eldresenter AL - Årsregnskap 2013
Vedtak (enstemmig)
1. Regnskapet for Stovner eldresenter for 2013 tas til etterretning
2. Merforbruket/underskuddet kr 14.437,- dekkes av Stovner Eldresenter egenkapital.
Samtidig gjør man oppmerksom på at størrelsen på driftstilskuddet vil bli vurdert i
forhold til de innsparinger bydelen vil være pålagt i forbindelse med budsjettet for
2015.
3. Årsmeldingen fra Stovner Eldresenter tas til orientering.

Sak 54 /14 Protokoller til orientering
Vedtak (enstemmig)
Bydelsutvalget tar protokollene til orientering.

Sak 55 /14 Eventuelt
Bydelsdirektøren orienterte om
• Åpningsfest av torget på Haugenstua 14.juni
• Sak om uttalelse til skolebehovsplan er nært forestående og vil forhåpentligvis komme
innen siste møte før sommeren
Det ble videre orientert om

• Byutviklingskomiteen har varslet befaring på tomten for Tokerud skole 28/5 kl. 11.00
• Det legges opp til samarbeidsmøte med velforeningene på første møte i
Arbeidsutvalget etter sommeren
Vedtak (enstemmig)
Informasjonen ble tatt til orientering

Dokumenter omdelt i møtet:
• Protokoll fra møte i Råd for funksjonshemmede 15.05.2014
• Vel-Nytt Høybråten velforening
• Forslag til vedtak fra MPS, sak 45/14
• Saksfremlegg – tilleggsforslag fra administrasjonen, sak 45/14
• Vedlegg til sak 48/14 – Proklamasjon fra Rommen vel
• Innspill til sak 46/14 fra Beboergruppen «Bevar skogen på Romsås»
• Innspill til sak 46/14 fra Lillomarkas venner

Møtet ble avsluttet kl. 21.00
Bydel Stovner, 19.05.2014

Karl P. Olsen
leder

Maria Brattebakke
bydelsdirektør

