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                                                   BU SAK NR.      80/06                         
                                                   OKK SAK NR.  74/06                         
PROTOKOLL 
 

Protokoll fra møte i Oppvekst- og kulturkomiteen i Bydel Grünerløkka 26.09.2006  
kl. 17.00-19.10 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. 
 
DAGSORDEN: 
 
ÅPEN HALVTIME. 
 
Det var møtt fram tre personer til åpen halvtime. 
 
Ali Noori presenterte prosjektet Grünerhagen.no, som skal bli en internettbasert beboerportal 
for innbyggerne i bydelen, med blant annet barnas egen side. Portalen skal finansieres ved 
annonsesalg og er i ferd med å starte opp. Overskudd fra driften skal gå til et fond som skal 
brukes til å bedre barn og unges oppvekstkår i bydelen. Han sa det også var planer om å starte 
liknende sider i større byer i resten av landet.  
 
Hege Lillekroken og Kari Simonsen fra FAU ved Hasle skole var invitert av komiteleder Per G. 
Dahl til å orientere om trafikksituasjonen i området rundt skolen og ”Aksjon skolevei”. De sa at 
Samferdselsetaten hadde avvist alle innspill til sikring av skoleveien og foreslo strakstiltak som 
å sikre overganger, hindre snikkjøring og unødig gjennomgangstrafikk i boligområder. De 
etterlyste også en helhetlig plan for hele området. 
 
Komiteen ble enig om å foreta befaring i området onsdag 11. oktober kl. 08.00. 
   
OPPROP. 
 
Til stede: Per Gunnar Dahl (A) leder, Nina Græger (A), Heidi Iveland Strand (F), Ulf Novsett 
(H), Sven Erling Thoresen (V). 
 
Forfall: Silje Schei Tveitdal (SV), Christin Aamodt (RV). 
 
I stedet møtte: Bård Hjelde (RV).   
 
MERKNADER TIL DAGSORDEN. 
 
Innkallingen godkjent uten merknader. Etter forslag fra A ble det satt opp tilleggssak om 
frivillighetspris i bydelen (sak nr. 73/06). 
 
OKK SAK NR. 67/06  PROTOKOLL FRA MØTE I KOMITEEN 30.05.2006. 
REF. BU SAK NR. 41/06. 
Arkivnr. Perm. 
 
Vedtak: 
Protokollen enstemmig godkjent. 

    
Bydel Grünerløkka  Postadresse: Telefon:  02 180 
Bydelsadministrasjonen  Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 
http://www.bga.oslo.kommune  0505 Oslo 
  e-post: postmottak@bga.oslo.kommune.no 

     

 
 
 

    
    
    
    
    

 

    
 



 
 

OKK SAK NR. 68/06  ORIENTERING: STATUS BARNEHAGEUTBYGGING I 
BYDELEN. 
Arkivnr. Perm. 
 
Administrasjonen informerte om status for prosjekter det arbeides med etter møte med 
Omsorgsbygg 08.09.2006: Christies gate 38, Keyserløkka, Sinsen, Sofienberggata 37, Sophies 
Hage, Teglverkstomta, Lille Tøyen, Hasle Brug og oppsetting av midlertidige paviljonger.    
 
Vedtak: 
Saken tatt til etterretning. 
 
OKK SAK NR. 69/06  HØRINGSSAK – RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR 
IDRETT 2005-2008, OSLO KOMMUNE. 
REF. TMK SAK NR. 46/06. 
Arkivnr. 511 Saksnr. 06/709 
 
Saken skal også opp på møte i Teknisk - og miljøkomiteen 02.10.2006. Bydelsdirektøren hadde 
ikke forslag til nye prosjekter, men viste til bydelens prioriteringer og prosjektforslag fra 2004.   
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydel Grünerløkka har ikke forslag til nye prosjekter, men viser til bydelens prioriteringer og 
prosjektforslag fra 2004.   
 
Tilleggsforslag fra A: 
Flerbrukshallen på Dælenga må nå bli en realitet. Komiteen etterlyser nå et resultat av de 
investeringer som er gjort fra bydelens side.  
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag og A’s tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 
OKK SAK NR. 70/06  OMORGANISERING AV SKOLEMILJØUTVALGENE I 
OSLOSKOLEN. 
REF. BU SAK NR. 50/06. 
Arkivnr.400 Saksnr. 06/878   
 
Saken var oppe på bydelsutvalgets møte 15.06.2006 som vedtok å oversende den til komiteen 
som fikk fullmakt til å oppnevne representanter og vararepresentanter til skolemiljøutvalgene 
ved bydelens grunnskoler og videregående skoler. 
 
Grunnskoler: Lakkegata, Grünerløkka, Sinsen og Hasle 
Videregående skoler: Foss, Elvebakken og Sofienberg  
 
Vedtak: 
Følgende personer ble enstemmig oppnevnt: 
Lakkegata skole: Pål Kr. Moen (V). 
Grünerløkka skole: Marianne Breiland. H gis fullmakt til å oppnevne vararepresentant.  
Sinsen skole: Ingunn Vestland med Heidi Iveland Strand som vararepresentant. 
Hasle skole: Helen Ingrid Andreassen med Wenche Olafsen som vararepresentant. 
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Foss videregående skole: Anna Fornberg med Per G. Dahl som vararepresentant. 
Elvebakken videregående skole: H gis fullmakt til å oppnevne vararepresentant og V til å 
oppnevne vararepresentant. 
Sofienberg videregående skole: Heidi Iveland Strand med Willy Hordvik som vararepresentant. 
 
H og V gir administrasjonen tilbakemelding om representanter/vararepresentanter.   
 
OKK SAK NR. 71/06  START FORELØPIG ARBEID MED FORMÅL Å AVSETTE 
MIDLER TIL KULTUR OG FRIVILLIGHET I BUDSJETTET FOR 2007.  
Arkivnr. Saksnr.  
 
A’s forslag til vedtak: 
Oppvekst- og kulturkomiteen viser til siste års praksis i bydelen med å avsette kulturmidler fra 
Handlingsprogram Oslo Indre Øst. Fra og med 2007 er handlingsprogrammet avsluttet. 
Komiteen mener denne praksisen har vært med å sikre bydelen et visst kulturliv og at dette er 
en praksis som bør fortsettes. OKK henstiller derfor til bydelsutvalget om å sikre midler til 
blant annet kulturtiltak for barn og unge, kulturmidler til barnehagene med mer. En mulighet vil 
være at bydelen avsetter en større sum øremerket til frivillighet og kulturtiltak i bydelen på 
budsjettet for 2007. Eventuelle avsatte midler skal lyses ut og tildeles etter søknad. 
 
Vedtak:  
A’s forslag enstemmig vedtatt. 
 
OKK SAK NR. 72/06  HASLE BRUG – BRUK AV OMRÅDET OG PLANER FOR 
UTVIKLING.   
Arkivnr. Saksnr.  
 
Administrasjonen omdelte innspill til planinitiativ for området (Hasleveien 3-5).  
 
A’s forslag til vedtak: 
 
Bakgrunn 
Oppvekst- og kulturkomiteen reiser med dette et forslag om at TMK og OKK samarbeider om 
å se på saker i et helhetlig perspektiv med formål å fremme bedre samarbeid om oppvekstvilkår 
og mulighet for god nærmiljøutvikling.  
 
Hasle Brug var et mekanisk verksted som produserte deler til vannverkene. Bygningene er av 
mursteinsbrikker og ukjent oppføringsdato, og ligger i dag tilsluttet et område som er regulert 
til byggeområde for industri, mellom Hasleveien og Hekkveien. Haslevien 3-5 huser per dags 
dato ulike virksomheter som biloppretting, bilverksteder, lagerplass for bilvrak, smie og 
attføringstiltak. Tomten eies av Oslo kommune og framstår i dag lukket og forsøplet med delvis 
tett vegetasjon og fungerer også som samlingspunkt for bruk og omsetting av illegale 
rusmidler.  
 
Forslag til henvendelse til Byrådsavdeling for byutvikling: 
Oppvekst- og kulturkomiteen er kjent med at Plan- og bygningsetaten har sendt ut invitasjon til 
planinitiativ for Hasleveien 3-5 (Hasle Brug) på Carl Berner.     
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Komiteen ønsker i den anledning å rette spørsmål til byrådsavdelingen om følgende: 
 

1. Hvilke planer kommunen har for å sikre den kulturhistoriske verdien i bygningene? 
Foreligger det planer for å åpne området for publikum? 

 
2. Hva slags leieavtaler har virksomhetene og hva er utsiktene for at disse på sikt kan 

erstattes av mer publikumsvennlige aktiviteter?  
 

3. I tråd med reguleringsplaner av eldre dato er det blant annet foreslått en vei mellom 
Hasleveien og Hekkveien igjennom området som kan lette adkomsten til T-
banestasjonen på Carl Berner. Hvilke planer foreligger for å lette adkomsten til T-banen 
for de tusener av beboere som har flyttet inn i nærområdet det siste året? 

 
Vedtak:  
A’s forslag til henvendelse enstemmig vedtatt. Punkt 3 oversendes også Plan- og 
bygningsetaten, jfr. innspill til planitiativ.  
 
Kopi oversendes Teknisk- og miljøkomiteen. 
 
OKK SAK NR. 73/06  FRIVILLIGHETSPRIS I BYDELEN. 
Arkivnr. Perm 
 
A’s forslag til vedtak: 
Mange personer er involvert i frivillig arbeid i bydelen. Enkelte personer og miljøer har bidratt 
gjennom flere tiår og er i dag viktige personer i tiltak som hjelper mange mennesker.  
 
Oppvekst- og kulturkomiteen foreslår at bydelen fra og med 2007 omgjør Grüner Village 
prisen til en frivillighetspris som kan tildeles en eller flere personer. Prisen kan være et mindre 
pengebeløp som kan gis som stipend. Forslaget bør sees i sammenheng med forslaget i sak nr. 
71/06 og midlene avsettes i den samme pott. 
 
Vedtak: 
A’s forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Oslo 29.09.2006 
 
 
 
Eigil Jakobsen 
sekretær 
Oppvekst- og kulturkomiteen       
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