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Protokoll fra møte i Eldrerådet i Bydel Grünerløkka 
Tid:	Mandag 19.04.04 kl 09.30 – 11.30
Sted:	Engelsborg eldresenter

Til stede:
Fra eldresentrene:	Bjørn Armand Støa, Bjørn Furu, Sidsel Swan, Gerd Cortsen , Reidun Krag, Edel Fischer, Lillian Sundby (vara), Inga Hyrve (vara)
Politisk repr:	Leif Kverndal		
Administrasjonen:	Øyvind Møklebust, Grethe Jensen vedrørende sak 13/04.
Fravær:		

		
Sak 12/04: 	Protokoll fra møte 22.03.04
Vedtak	Godkjent


Sak 13/04    Årsmelding 2003 Engelsborg eldresenter (sendt ut tidligere)
Vedtak:	Tatt til orientering

Sak 14/04:	Gjennomgang av saker til BU(Bydelsutvalget)	

Leif Kverndal orienterte om aktuelle saker
Status trygghetsalarmer
Uteservering på Olaf Ryes plass
Retningslinjer for bruk av parkene (vedtatt av BU)
Retningslinjer for frivillighetsmidler (vedtatt av BU)
Skolefritidsordningen (SFO) og betalingsordning
Hasleparken regulert som friområde (vedtatt av Bystyret 14.4)
Nedsatt arbeidsgruppa i Teknisk- og miljøkomiteen vedrørende fasadeproblematikk
På neste BU vil det bli gitt en orientering om bydelens sysselsettings-, kvalifiserings- og rådgivningsarbeide. Forrige BU var det gitt en orientering om bydelens bolig-, rus- og psykiatriarbeid.

Vedtak:	Tatt til orientering


Eventuelt:
	Hull i fortauene. Eldrerådets medlemmer har observert farlige huller og lignende på og langs fortauene i bydelen. Eldrerådet ber om at nødvendig instans kontaktes og at utbedringer gjennomføres før ulykker skjer.
	Eldrerådets leder Bjørn Furu tok opp problematikken rundt manglende strøing i parkene denne vinteren i Sofienbergparken og på Olaf Ryes plass, og ber om at dette forbedres til neste vinter.

Representanten Gerd Cortsen tok opp problematikken rundt det å finne fram til tjenestesteder i bydelen, og lurte på om skiltingen kunne bedres og om det vedlagt utsendinger kan sendes med kart over hvor tjenestestedene finnes i bydelen.


Annet:	Møtet ble avholdt på Engelsborg eldresenter, og Eldrerådet fikk en presentasjon og gjennomgang av eldresenterets virksomhet av leder Grethe Jensen, samt bevertning/lunsj. Eldrerådet takker for godt vertskap.

Neste Eldrerådsmøte er tirsdag 18.05.04 på Grünerløkka eldresenter.


19.04.2004

Bjørn Furu								Øyvind Møklebust
Leder Eldrerådet							sekretær
(sign)

