
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Administrasjonen 

 
Protokoll 5/14 

 
 
Møte: Miljø-, plan- og samferdselskomitéen  
Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30  

Møtetid: Tirsdag 03. juni 2014 kl. 18.00     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Per Opsahl (H)  
   
Tilstede: Bjørn Hallme (A), Atgeirr Flø Rasmussen 

(SV), Frithjof Funder (V)  
 

   
Forfall: Britt Lindhart (A), Sumathi Wijeyaraj (A), 

Olav Mellum (F) 
 

   
Som vara møtte: Tove Ståhl (A), Jan Arild Linja (F)  
   
I tillegg møtte: Reidunn Myster Beier, administrasjonen. 

Arne Even Aasgaard, Bymiljøetaten til sak 
24/14. 

 

   
Møtesekretær: spesialkonsulent Reidunn Myster Beier  
 
Åpen halvtime:      Det var 1 person til stede. 
 
Lars Kjemphol, talsmann for kunstnergruppen på Øvre Fossum Gård, orienterte om et 
økende forfall av våningshuset som de leier via Kulturetaten. Utvendig er treverket i ferd med 
å råtne og preges av svartsopp. Han ber om hjelp til å redde hovedhuset før kostnadene blir 
for omfattende.  
 
Innkalling godkjent 
Sakskart godkjent 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 23 /14  Protokoll fra møte i MPS 06.05.14 
Sak 24 /14  Bymiljøetaten orienterer 
Sak 25 /14  Midtveisevaluering av informasjonspunktet på Stovner senter 
Sak 26 /14  Eventuelt 
Sak 27 /14  Orienteringssaker 
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Sak 23 /14  Protokoll fra møte i MPS 06.05.14 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra møte i MPS 06.05.14 godkjennes 
 
 
Sak 24 /14  Bymiljøetaten orienterer 
Bymiljøetaten gav en generell innføring i etatens organisering og arbeidsområder, samt en 
grundig gjennomgang av hva som gjennomføres på bakgrunn av gjeldende driftskontrakt i 
perioden 1.9.2013 – 31.8.2017. Hadeland Maskindrift AS har ansvar for området Oslo nord. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Bymiljøetatens informasjon tas til orientering. 
 
 
Sak 25 /14  Midtveisevaluering av informasjonspunktet på Stovner senter 
 
Vedtak (enstemmig) 
MPS tar saken til orientering, og slutter seg til de anbefalinger som fremkommer i vedlegget. 
 
 
Sak 26 /14  Eventuelt 
 

A) Bjørn Hallme (A) ba om at det ble gjort tiltak for å sikre universell utforming av 
bussholdeplassen «Solbakken alle» v/Folkvangveien/Høybråtenveien. Passasjerer går 
rett i grøfta ved avstigning, og det skaper problem for eldre og brukere av 
hjelpemidler.   

 
B) Jan Arild Linja (F) fremmet forslag om tiltak for å skape sikker skolevei i 

Stovnerfaret. Smal vei og tett parkering gir farlige forhold for barna ved Stovner skole. 
 

C) Frithjof Funder (V) fremmet forslag om ryddetiltak langs Ellingsrudelva, for å øke 
attraktiviteten og skape et trivelig grøntmiljø.   
 

Vedtak (enstemmig) 
Administrasjonen vil følge opp sakene 
 
 
Sak 27 /14  Orienteringssaker 
 
Administrasjonen orienterte om følgende: 

• Feiring av nytt torg og bydelspris lørdag den 14. juni fra kl 1300 
• Bånkalldagen 24.8 blir også en markering av Ragna Maries vei, navnsatt i 2013 - året 

for stemmerettsjubileet. 
• 1.6 var frist for å søke midler til større prosjekt i Groruddalssatsingen.  Bymiljøetaten 

har søkt om midler til Linjeparken, Gatelys over Rommensletta og tiltak på 
Jesperudjordet (vi har mottatt kopi). 

 
MPS- leder orienterte om Byutviklingskomiteens befaring på Tokerud skole 28.5.2014. 
 
Vedtak (enstemmig) 
MPS tar informasjonen til orientering 
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Dokumenter delt ut i møtet: 

• Plan og bygningsetaten: Kopi av varsel om opphør av bruk – Varsel om Tvangsmulkt. 
Haavard Martinsens vei 5. (Jfr MPS sak 21/14) 

• Plan og bygningsetaten: Garver Ytteborgs vei 111B, gnr/bnr 105/223. Forslag til 
midlertidig forbud mot tiltak, til byutviklingskomiteen. 

• Høybråten Velforening: Kopi av uttalelse til PBE – Høringsuttalelse – forslag til 
detaljregulering av Høybråtenveien 52. 

• Renovasjonsetaten: Tilbakemelding på henvendelser om forsøpling på returpunkt. 
 

 
Møtet ble avsluttet kl. 20.05 
 
 
 
Bydel Stovner, 03.06.2014 
 
 
Per Opsahl        Reidunn Myster Beier 
leder         sekretær 
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