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STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2004
Følgende har sittet i styret dette året: Kjell Vesje (leder), Paal Sørensen (kasserer), Gabrielle
Tillson (sekretær), Morten Fastvold, Majlin Keilhau, Terje Krog, Torgeir Schulstock, Bodil
Torgersen. Vi har hatt 8 møter, 7 dugnadsdager og vi har jobbet med følgende saker:

Økonomi
Regnskap for 2004 viser et driftsunderskudd på 2.393 kroner, og med 38.701 kroner i
egenkapital. Av en samlet bevilgning på 42.000,- til nye rullebrettiltak på ballplassen gjenstår
1.662 kroner. Det er søkt kommunen om nye 12.000,- til skatemoduler.
Det elektriske anlegget på velhuset er forbedret med nye termostatregulerte ovner og gulv i
første etasje. Det vises ellers til omtale av dugnader og vedlagte regnskap.

Velhuset
Velhuset er en viktig del av velets økonomi på grunn av leieinntektene. Morten Fastvold har
ansvaret for utleie av huset. Vi har én fast utleier og gratis bridge-kurs på mandager for velets
medlemmer.

Dugnader
Vi hadde dugnad i slutten av april og begynnelsen av september. Det ble innkjøpt nytt
kjøkkenutstyr, skapene fikk nye knotter, bjelker og tak ble støvsugd, hele kjøkkenet ble vasket
grundig, nye lamper ble montert. Det ble gjort omfattende arbeider på ballplassen. Der ble det
bygget en støttemur av rød granitt (som stammer fra Mekki, en snackbar som tidligere holdt
til på Rodes Plass), matjord ble spadd utover, planert og det ble sådd gressplen.
Noen dugnadstimer har også blitt brukt i forbindelse med det nye strømanlegget i velhuset.

Ballplassen
Hullet på ballplassen er utbedret, asfaltert og blitt utstyrt med noen rullebrettmoduler. Velet
har søkt om midler til flere og har blitt enige om å konsultere skaternes representant Paul
Austad om framtidige tiltak.

Følgende vedtak har blitt fattet:

Skating og andre støyende aktiviteter på ballplassen og rullebrett-banen ved Rodeløkka velhus
skal ikke holde på senere enn klkka 22.00. Unntaket er arrangementer som er avtalt på
forhånd.

Aktiviteter i velet
Etter årsmøtet i mars ble det sosialt samvær med musikk og bevertning.
Som vanlig arrangerte velet 17. mai på ballplassen. Det ble også i oktober holdt en meget
vellykket kulturfest med lysbildeshow om Rodeløkkas historie ved Terjesen og live musikk
hvor over 50 personer var innom.
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STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2003
I styret har følgende sittet dette året: Kjell Vesje (leder), Paal Sørensen (kasserer), Berit
Lohne (sekretær). Terje Krog, Majlin Keilhau, Bodil Torgersen, Morten Fastvold, Torgeir
Schulstock, Kari Aksum, og Liv Klevstadlien

Styret konstituerte seg den 7. mai 2003. Her ble Kjell Vesje valgt til leder, Paal Sørensen
kasserer og Berit Lohne sekretær. Vi har hatt 7 møter, 5 dugnadsdager, og vi har jobbet med
følgende saker:

Økonomi
Styret har brukt mye tid på å få orden på regnskapene fra de årene velet «lå nede». Tidligere
og nåværende kasserer har gjort en betydelig innsats i dette, og kan på årsmøtet legge fram
disse regnskapene. Videre har styret laget budsjett for driften av velet og utleiedelen av
velhuset. Regnskap for 2003 er revidert, og legges også fram for årsmøtet til godkjenning.

Velhuset
Velhuset er, på grunn av utleieinntektene, en viktig del av velets økonomi. Styret har vært
opptatt av å kunne øke utleien noe uten at dette blir til for stor belastning på de beboerne som
bor nærmest. Vi har denne våren to faste leietagere som holder ukentlige kurs, og utover det
kan huset leies av medlemmer av velet og andre. Morten Fastvold har overtatt utleieansvaret
for huset.

Dugnader
En av de første tingene styret tok fatt på var en helt nødvendig oppussing av velhuset. To
helger i mai og juni gjennomførte styret, med flere, skraping og maling av huset. Vi er
strålende fornøyd med resultatet! Vi hadde også en dugnad på «ballplassen» i høst hvor vi
fikk ryddet bort søppel og skrot, samt felt noen trær og busker.

Ballplassen
Styret har jobbet mye med å få oppgradert ballplassen, og har søkt om penger til dette en
rekke steder. Vi har fått kr. 30.000 i støtte fra bydelen for opparbeidelse av skatebanedelen, og
kr. 12.000 til samme formål fra Brukerrådet for Barn og Ungdom i bydel 5.

Vi har satt i gang arbeidet med å utbedre skader i asfaltdekket, anskaffe skatemoduler og
foreta en generell oppgradering av ballplassen. Rodeløkka Vel opprettholder søknaden hos
Eiendom og byfornyelsesetaten om tilskudd til utbedring som tidligere ”ballplassgruppa” fikk
avslag på, og søker igjen dette året. Vi har også en søknad inne hos Oslo kommune,
Handlingsprogrammet for Oslo Indre øst. Vi konstaterer at dette er et langsiktig arbeid.

Vi har fått avklart at om lag 50 kvadratmeter av den sørlige delen av ballplassen egentlig
tilhører den kommunalt eide eiendommen Tromsøgata 22, og vi har vært i dialog med
Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) for å få innlemmet også denne delen i fellesarealet.
EBY har sendt søknad til Plan- og bygningsetaten om å få endret tomtegrensen slik vi ønsker,
men på grunn av uklarheter rundt hvem som skal betale for en tinglysing av de nye
tomtegrensene er saken inntil videre lagt i bero.

Aktiviteter i velet
Velet avholdt 27. mars på kort varsel et diskusjonsmøte med tittelen «Rodeløkka bevare meg
vel!», der temaet var hvilke konsekvenser den ulovlige og brutale nedsagingen av det
verneverdige trehuset i Bodøgata 11 kunne få – både for den forestående utbyggingen av
tomta og for senere rehabiliterings- og utbyggingsprosjekter. Om harmen var klar og entydig
mht. det inntrufne, var meningene mer delte i de øvrige spørsmålene. Ca. 20 engasjerte
Rodeløkka-beboere deltok.
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Etter å ha ligget i dvale noen år, inviterte personer i det gamle styret til en
«Gjenopplivingskveld» 4. april med årsmøte og diskusjon om hva slags vel vi vil ha samt
sosialt samvær. Møtet ble en suksess der nærmere 40 personer deltok og et nytt styre ble
valgt. På møtet ble det etter en lengre diskusjon vedtatt en resolusjon rettet mot rivingen av
trehuset i Bodøgata 11, der også utbyggingsplanene for samme eiendom og kommunens
boligpolitikk generelt ble kritisk kommentert.

I år som tidligere, ble det 17. mai-arrangement på ballplassen. Oppmøtet var som vanlig stort,
og dette er en tradisjon vi selvfølgelig ønsker å videreføre.

Styret ser potensialet i en mer utadvendt virksomhet rettet mot medlemmene i velet og i
lokalmiljøet. Vi har drøftet ulike ting, bl.a. medlemskvelder og åpen kafé på søndager, og
håper å kunne satse sterkere på dette neste år. Vi ønsker innspill og ideer fra medlemmene. Et
initiativ som det arbeides med i vår, er bridgekurs (se baksiden av innkallingen til årsmøtet).

Vi har også diskutert muligheten for å lage en liten vel-avis og også etablere en hjemmeside
for Rodeløkka Vel. Her vil vi kunne legge ut informasjon og aktuelle lenker, og medlemmene
vil kunne komme med innspill og ideer. Styret håper å få dette til kommende år.

Andre saker
Styret har i dialog med kommunen avsluttet gjerde-saken i den kommunalt eide «stikkveien»
mellom Tromsøgata og Dælenggata, som er regulert til offentlig gangvei. Kommunen har gitt
velet fullt medhold i at gjerdet som sperrer for passasjen skal fjernes, og at den naboen som i
fjor fikk tettet igjen hullet også skal fjerne hele gjerdet over passasjen. Pålegget er ennå ikke
blitt fulgt, og velet vil forfølge saken.

Styremedlem Liv Klevstadlien gikk uventet bort i oktober 2003. Hun var en av veteranene her
på Rodeløkka og kunne bidra med mye historikk rundt løkka. Velet var representert i
begravelsen.
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STYRETS BERETNING FOR PERIODEN 1999–2002
Velet hadde sitt siste årsmøte 7. juni 1999, etter at aktiviteten hadde vært for nedadgående
siden årsskiftet 1998-99. De cirka 15 frammøtte godkjente beretning og regnskap for 1998.
Det ble ikke valgt nye styremedlemmer, men styret fikk mandat til å supplere seg selv, noe
som ikke er blitt gjort.

Velet avholdte sitt årlige smalahovelag 22. januar 2000 med ca. 35 deltakere. Dette var 10-
årsjubileet for velets smalahovelag og det siste i rekken.

At velet gled inn i passivitet i løpet av 1999 skyldes flere faktorer:
 Uttynning av den harde kjerne av styremedlemmer på grunn av flytting, uttreden etter

lang og tro tjeneste, sykdom og allmenn slitasje etter mange års innsats
 Manglende rekruttering av nye styremedlemmer med anledning og vilje til å overta

som drivende krefter i hele perioden på to år
 Sviktende oppslutning på de siste medlemsmøtene (smalahovelagene unntatt) som ble

avholdt i 1998, der styret fikk inntrykk av at interessen for denne typen møter hadde
avtatt blant beboerne, slik at innsatsen ved å arrangere møtene ikke lenger sto i forhold
til utbyttet

 Fravær av saker som engasjerte nærmiljøet, og der det ville være naturlig for velet å
engasjerte seg (på dette tidspunktet hadde f.eks. «tregruppa» i velet avsluttet sitt
arbeid, ved at fellesarealet i Snippen ble utbedret)

Om velet ikke har hatt noen høy profil siden årtusenskiftet, har gamle styremedlemmer
enkeltvis fulgt opp saker man har jobbet med over tid samt påtatt seg noen nye saker:

 Velet v/Terje har fortsatt med å bistå beboere i kommunale leiligheter som ønsker å
kjøpe leilighetene av kommunen, noe vi har holdt på med siden 1993. Dette arbeidet
ga resultater vinteren 2002/2003, der kommunen omsider fikk solgt et par av de siste
husene/leilighetene de fortsatt eier av trehusbebyggelsen.

 Velet v/Terje har stått for utleie av velhuset til selskaper/andre arrangementer.
 Velet v/Bodil har arrangert 17.mai-fest på fellesarealet ved velhuset i 1999, 2000,

2001 og 2002. Disse festene har vært godt besøkt er blitt en tradisjon.
 Velet v/Morten utarbeidet sommeren 2000 en plan for å ruste opp fellesarealet ved

velhuset og søkte i september 2000 Handlingsprogrammet for Oslo indre øst om kr.
80 000 til formålet. Søknaden ble avslått.

 Velet ga høsten 2002 tilskudd til utarbeiding av en ny plan for utbedring av
fellesarealet ved velhuset, etter at en arbeidsgruppe med naboer av fellesarealet fikk
kommunal støtte til å engasjere landskapsarkitekt til formålet. Tilskuddet var
prosjektets egenandel.

 Velet v/Morten har fått kommunen til å sette opp gatelys i den delen av Tromsøgata
som vender ned mot gangveien, der det nå står et gjerde.

 Av forefallende ting har velet v/Terje vært nødt til å få reparert en sprukket
vannledning inn til velhuset høsten 2002, noe som innebar en del praktisk arbeid og et
større utlegg for å dekke forsikringens egenandel.
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STYRETS ÅRSBERETNING FOR 1998
Rodeløkka vel har i 1998 hatt følgende styremedlemmer: Finn D. Raaen (formann), Christine
Scharff (kasserer), Morten Fastvold (sekretær), Frank Suhr, Terje Krog, Tore Westbye, Bodil
Torgersen, Ragnhild Greni og Bente Bull.

Medlemmer
Velet hadde ved utgangen av året 109 medlemmer (husstander) som hadde betalt kontingent
for 1998.

14. mai ble det avholdt årsmøte. Regnskap for 1997 ble framlagt og godkjent av de ca. 26
frammøtte. Morten Fastvold, Terje Krog og Frank Suhr ble gjenvalgt for to år. Som nytt
styremedlem, etter Bibi Hem, ble Ragnhild Greni valgt, også for to år.
Etter at årsmøtet formelt var avsluttet, ble det refert til de forskjellige brevene som var sendt
Plan- og bygningsetaten angående gangveiene på Rodeløkka. Styrets holdning er at det er
viktig at kommunen bestemmer seg for enten å gjennomføre vedtak om gangveier eller
omgjøre vedtakene slik at vi unngår nabokrangler og interessekonflikter. Dette synspunktet
fikk møtets tilslutning. Det ble i løpet av høsten holdt møte med Plan- og bygningsetaten, som
ikke ga større klarhet i etatens evne/ønske om å gjennomføre tiltak.

Styret og arbeidsutvalget har holdt i alt 10 møter og har arbeidet etter fattig evne.

Møter
Det er avholdt et debattmøte med Thomas Hylland Eriksen, som innledet om Rodeløkka i det
flerkulturelle samfunn. Ca. 25 møtte fram. Det er dessuten fire arrangementer i 1998.

Styret innkalte til dugnad 11. mai i samarbeid med Rusken-aksjonen. Bodøgata, Snippen,
Fjellgata og Gøteborggata var representert med i alt sju voksne og diverse barn, som feide for
andres dører.

Det tradisjonelle julebordet med smalahove utgjorde 1998s best besøkte arrangement, med
unntak av vandringen på Rodeløkka i regi av Oslo bymuseum.

I første og eneste utgave av Rodeposten (oktober 98) ble kattesaken, trafikkforholdene på
Rodeløkka og ikke minst tregruppas arbeid redegjort for. Siden det ikke kom noen reaksjoner
til styret om innholdet i Rodeposten, motforestillinger eller friske artikler, har ytterligere
utgaver latt vente på seg.

I tillegg har styret
 arbeidet for å skaffe økonomisk støtte til utbedring av Rodes plass
 tatt initiativ til å kartlegge salg av kommunale tomter som ikke er bebygd, med tanke

på salg (trekanttomta og Solhauggata). Fra kommunens side gis det inntrykk av at det
ikke er tatt noen bestemmelse om utnyttelse av tomtene

 tatt initiativ til julebakeverksted og
 17. mai-feiring
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STYRETS ÅRSMELDING FOR 1997

1. Styret
Fram til årsmøtet 14. mars hadde Rodeløkka vel følgende styremedlemmer: Terje Krog
(formann), Frank Suhr (kasserer), Morten Fastvold (sekretær), Christine Scharff, Finn Raaen,
Bodil Torgersen, Erik Hårstad, Walter Neeven og Wenche Munk.
På årsmøtet stilte Terje Krog, Christine Scharff og Erik Hårstad til gjenvalg, mens Walter
Neeven og Wenche Munk trakk seg fra styret for å gi plass til andre interesserte. Terje Krog
og Christine Scharff ble gjenvalgt for to år, mens Bente Bull, Bibi Hem og Tore Westbye ble
valgt som nye styremedlemmer for to år. Etter en periode med intern konstuering fikk det nye
styret følgende sammensetning fra høsten av:

Finn Raaen (formann), Frank Suhr (kasserer), Morten Fastvold (sekretær), Terje Krog,
Christine Scharff, Bodil Torgersen, Bente Bull, Bibi Hem og Tore Westbye.

2. Medlemmer
Velet hadde ved utgangen av året 71 medlemmer (husstander) som hadde betalt kontingent for
1997. I tillegg er 109 husstander registrert som medlemmer som har betalt kontingent minst
én gang i løpet av de siste fire årene.

3. Møter
Velet avholdt i 1997 åtte møter og andre arrangementer:

17. januar avholdt vi et debattmøte med tittelen Nybygg på Rodeløkka. Byantikvar Hans Jacob
Hansteen, som nylig hadde tiltrådt stillingen, var invitert for å redegjøre for sitt syn og svare
på spørsmål vedrørende hvilke estetiske retningslinjer som bør gjelde for nybygg og
påbygging av gamle hus. Arkitekt Rolf Terjesen holdt en innledning med lysbilde-eksempler
for å belyse problemstillingen, og deretter holdt Hansteen et utsøkt lysbilde-foredrag der han
satte sine synspunkter inn i en større sammenheng, med eksempler fra fjern og nær.
Synspunkten innvarslet nye takter fra etaten, særlig ved at de gikk imot å tegne tilbygg eller
nybygg som om de var oppført i en annen tid. Tvert imot bør tilbygg og nybygg gjenspeile
den tiden de er oppført i, og den arkitektoniske utfordringen må være å tilpasse dem den
eksisterende bebyggelsen. Disse nye signalene vakte bifall fra forsamlingen på rundt 40
frammøtte, ettersom de setter et puntkum for byantikvarens tradisjonelt rigide holdninger i
slike byggesaker.

31. januar avholdt vi et ekstraordinært medlemsmøte med tittelen Trærne på Hillestad.
Bakgrunnen var den opphetede situasjonen som var oppstått i forbindelse med utbyggingen av
nye leiligheter på Hillestad-tomta, der bygningsarbeidere hadde begynt å felle noen av trærne
i trerekka mot tomtene i gamle og nye Snippen. Beboere i Snippen gikk til spontan aksjon mot
fellingen, ikke minst fordi fellingen stred mot et løfte fra utbygger om at trerekka skulle bli
stående. Etter påtrykk fra aksjonistene arrangerte vi et møte der også byggeprosjektets
entreprenør Torgeir Røyert stilte. Mange av de drøyt 40 frammøtte var innstilt på
konfrontasjon, men Røyer avvæpnet forsamlingen da han sa at han overhodet ikke var
interessert i å komme på kant med Rodeløkka-beboere og prompte stilte 150 000 kroner til
rådighet for å erstatte felte trær og for allmenn forskjønning av friarealet sør for trerekka. Han
lovet også å erstatte trær som eventuelt måtte felles med nye trær. Møtet endte forsonende, og
det ble nedsatt en arbeidsgruppe, en såkalt tregruppe, bestående av Snippen-beboere pluss ett
styremedlem i velet som fikk i oppdrfag å detaljforhandle fram avtalen med Røyert, samt å
utarbeide planer for hvordan pengene skulle brukes. Mer om tregruppas arbeid under punkt 4.

14. mars avholdt vi årsmøte, som i kjølvannet av tre-aksjonen på Hillestad var godt besøkt.
De rundt 30 frammøtte godkjente årsmelding og regnskap for 1996 med noen mindre
merknader, og nye styremedlemmer ble valgt (jf. punkt 1). Flere benkeforslag ble stilt til
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valget, og vi opplevde den relativt sjeldne situasjon at det var flere kandidater enn det var
plass til i styret. Avstemningen måtte foretas skriftlig, etter at hver kandidat var blitt
oppfordret av forsamlingen til å begrunne sitt kandidatur.

17. mai avholdt vi, etter initiativ fra styrets spinneside, en 17. mai-fest for små og store i og
utenfor velhuset. Tiltaket, som hadde et variert program med blant annet leker for de små, ble
en suksess. Stemningen var god blant de rundt 25 barna og like mange voksne som stakk
innom i løpet av ettermiddagen og kvelden.

1. oktober avholdt vi et veimøte for Snippen-beboerne, for på denne måten å ta initiativet til at
beboerne fikk nedsatt et veistyre som kunne finne løsninger på de lokale trafikkproblemene.
Veistyret fikk i mandat å arbeide overfor Veisjefen for å lette den trafikkfarlige innkjøringen
til Snippen ved f.eks. å hindre parkering eller å fjerne fortauskant, og å administrere
snømåking, vedlikehold og håndheving av vedtatte retningslinjer.

21. november avholdt vi et medlemsmøte om Rodeløkkas historie, der lokalhistoriker Odd
Borgersen var invitert for å fortelle om sine guttedager på løkka i 1920- og ’30-årene.
Borgersen viste lysbilder og fortalte anekdoter som varmet og moret de rundt 40 frammøtte.
Vi registrerte nok en gang at lokalhistorie, og særlig selvopplevd lokalhistorie, har stor appell
blant både gamle og nye beboere av løkka.

13. desember avholdt vi, også dette etter initiativ fra spinnesiden i styret, en bakedag for barna
på Rodeløkka. Velhuset ble fylt til trengsel denne førjulslørdagen av barn som ivrig tok for
seg av deig, kjevler, kakeformer og stekebrett som initiativtakerne stilte til rådighet for
julebaksten. Arrangementet ble riktig vellykket.

19. desember avholdt vi for åttende år på rad en smalahovekveld som et lukket selskap for
forhåndspåmeldte velmedlemmer. Rundt 35 personer tok for seg av bordets gleder, og taler og
allsang bekreftet nok en gang at evenementet har funnet sin form som en fast Rodeløkka-
tradisjon. Arrangementet forløp upåklagelig, bortsett fra at kålrabistappa denne gangen var
altfor tynn.

4. Tregruppas arbeid
Etter den hastige konstitueringen av tregruppa på medlemsmøtet 31. januar (jf. punkt 3), ble
det tatt initiativ til å supplere gruppa, slik at alle sameiene i Snippen ble representert ved sine
styrer. Med utgangspunkt i de 150 000 kronene som var blitt bevilget fra entreprenørselskapet
Naturbetong, ble det utarbeidet en skisse til rehabilitering av fellesarealet i Snippen. På denne
bakgrunn ble det tatt kontakt med en landskapsarkitekt som i samråd med den utvidede
tregruppa lagde en mer detaljert plan som danner bakgrunn for en søknad til kommunen om
ytterligere støtte til forskjønning av fellesarealet. Man endte opp med en plan som tilrettela én
del av arealet som lekeplass for barn, og en annen del som grøntareal med benker etc. I slutten
av juni sendte gruppa en søknad til Etat for eiendom og utbygging om 492 000 kroner til dette
formålet. Forutsetningen for å kunne sende en slik søknad var at man hadde egenkapitalen på
150 000 kroner. I påvente av svar fra kommunen arbeidet tregruppa videre med en
detaljplanlegging for fellesarealet. Dette arbeidet pågikk gjennom hele høsten.

5. Annet
Velet har i en årrekke arbeidet for å finne varige og hensiktsmessige løsninger på
vedlikeholdsproblemene i den kommunalt eide boligmassen på Rodeløkka, og vi har tidligere
overfor kommunen anbefalt salg av denne boligmassen til beboere som er interessert i å
kjøpe. I april hadde en representant for styret et møte med kommunen om denne saken, og der
ble det klart at kommunen nå går inn for å avvikle sin boligmasse på løkka i form av salg, helt
i tråd med velets anbefaling. Kommunen kom til denne konklusjonen etter at Boligbedriften
hadde fått en konsulent til å utrede saken. Utredningen ble så oversendt Etat for eiendom og
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utvikling, som i sin tur har gitt en person salgsoppdrag for boligmassen. Vi presiserte vårt
synspunkt om at spørsmålet om pris ikke bare kunne vurderes ut fra hva man på markedet kan
få for tomme boliger av denne typen, men at kommunens takstmenn her må ta hensyn til
beboernes ofte mangeårige tilhørighet til boligen og til det rehabiliteringsrbeidet som må
foretas for å få boligene til å holde en akseptabel standard – ikke minst som følge av
kommunens mangelfulle rehabilitering i første halvdel av 1980-årene.

Oslo i år avholdt styret en dugnad på fellesarealet nedenfor velhuset i begynnelsen av mai, der
skrot som hadde samlet seg på plassen ble fjernet, Ellers har velet distribuert en informasjons-
løpeseddel om problemet med herreløse katter på Rodeløkka, der vi blant annet oppfordrer
alle som har katt til å merke kattene sine og gir råd om hvilke offentlige instanser man bør
henvende seg til hvis man er sjenert av herreløse katter.
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STYRETS ÅRSMELDING FOR 1996

Styret
Rodeløkka Vel har i 1996 hatt følgende styremedlemmer: Terje Krog (formann), Frank Suhr
(kasserer), Morten Fastvold (sekretær), Christine Scharff, Finn Raaen, Erik Haarstad, Walter
Neeven og Wenche Munk.

På årsmøtet 22. mars ble Frank Suhr, Morten Fastvold, Finn Raaen gjenvalgt for to år,
og Wenche Munk ble innvalgt som nytt styremedlem for to år.

Medlemmer
Velet hadde ved utgangen av året 83 medlemmer (husstander) som hadde betalt kontingent for
1996. I tillegg er 80 husstander registrert som medlemmer som har betalt kontingent minst én
gang i løpet av de siste fire årene.

Møter
Velet avholdt tre møter/arrangementer i 1996:

22. mars avholdt vi årsmøte. Regnskap og beretning for 1995 ble framlagt og godkjent av de
ca. 40 frammøtte, og nye styremedlemmer ble valgt inn (jfr. punktet om styret ovenfor).

Etter årsmøtet ble det den samme kvelden gitt en orientering om to aktuelle saker: Om
beboeraksjonen mot husleieøkninger i kommunale leiligheter, som velet har jobbet aktivt
innenfor (se eget avsnitt om kommunale leiligheter nedenfor), og om utbyggingsplanene for
Hillestad-tomta, der arkitekt Rolf Terjesen byggeleder Terje Grønvold var invitert for å
redegjøre for prosjektet. Punktet ble omfattet med stor interesse fra salen, som da telte ca. 50
fremmøtte, og de omfattende byggeplanene ble snarere møtt med velvilje enn med skepsis og
motvilje. Spørsmålet om hva som ville skje med trærne i sydgrensen av tomta ble reist ganske
kraftig fra enkelte i salen, og innlederne forsikret at trerekka ville bli stående.

11. september avholdt vi et debattmøte om regjeringens forslag til boligbeskatning, der
innlederne var finanskomiteens saksordfører Per Olaf Lundteigen og Dag Refling fra
Huseiernes landsforbund. Da Lundteigen ble forsinket pga. deltakelse i en tv-debatt, overtok
politisk rådgiver i Senterpartiet Liv Monica Bargem innledningen om de ulike forslagene til
boligbeskatning som da forelå - naturlig nok med hovedvekten på Senterpartiets forslag. Hun
tok til orde for at en eventuell boligskatt ikke måtte få karakteren av en byskatt, og hun var
ikke for at trehusbebyggelsen på Rodeløkka skulle beskattes mer enn i dag, selv om hennes
parti mener det er mest «ressursøkonomisk fornuftig» å bygge i høyden. Dag Refling
argumenterte på sin side mot enhver boligbeskatning ut over vanlig formuesbeskatning. De
rundt 30 frammøtte fikk mye nyttig informasjon om det innviklede emnet som forslaget til
boligskatt er, og salen fikk utveksle synspunkter med Lundteigen mot slutten av møtet.

20. desember avholdt vi for syvende år på rad en smalahovekveld som et lukket selskap for
forhåndspåmeldte vel-medlemmer. 35 personer tok for seg av bordets gleder, og taler og
kulturelle innslag gjorde sitt til at evenementet nok en gang ble svært vellykket.

Vi planla også et fjerde møte om Byantikvarens aktuelle synspunkter vedrørende tilbygg til
eldre hus etc. på Rodeløkka og brukte en del tid på å få denne etaten på banen. Til slutt måtte
vi utsette møtet til 1997 (da det også ble avholdt, den 17. januar).

Arbeidet mot husleieøkninger i kommunale leiligheter
Velet fortsatte i 1996 arbeidet med å støtte leieboere i kommunale leiligheter i deres kamp
mot husleieøkning og for at kommunen skulle ta sine vedlikeholdsplikter alvorlig. På det siste
punktet ble det oppnådd en viss positiv respons fra kommunens side, men ikke når det gjaldt
kravet om å avstå fra husleieøkning. Vinteren 1996 startet de berørte leieboerne en aksjon mot
husleieøkningen, blant annet med en underskriftskampanje som samlet over tretti
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underskrifter. Velet støttet denne aksjonen, som er blitt til Komiteen for de kommuhnale
beboere på Rodeløkka, og fortsatte arbeidet med denne saken både innenfor og utenfor denne
komiteen. Boligbedriften sendte komiteen et svarbrev (datert 30.5.) der de forsvarer sin
husleieøkning i lys av bystyrets budsjettvedtak for 1996. De skriver også at de tross økte
budsjettmidler til vedlikehold fortsatt må drive en «stram prioritering» og bemerket at «om
disse økte inntektene også vil gi økt vedlikeholdsinnsats vil en overordnet politisk beslutning
gi svar på».

I full forståelse med velet innkalte Oslo kommunale leieboerorganisasjon Rodeløkka-
leieboerne til et møte i velhuset 18. april. Der ble spørsmålet om husleiene er i pakt med
leilieghetenes standard etter den mangelfulle 30-årsstandard-rehabiliteringen som
byfornyelsen utførte for femten år siden ble reist - og svaret var et klart nei..

I mai fikk de komunale leieboerne, velet og Oslo kommunale leieboerforeningen møte
Oslo kommunes byutviklingskomité i rådhuset. Medlemmene i denne politisk sammensatte
komiteen, der et flertall hadde foreslått den generelle husleieøkningen for kommunale
leiligheter under bystyrets budsjettbehandling for 1996 (under forutsetning av at de økte
husleieinntektene skulle brukes til økt vedlikehold), var meget lydhøre og viste stor forståelse
for de innvendingene som ble reist på møtet. Byutviklingskomiteen lovet å ta opp spørsmålet
om husleieøkningene på Rodeløkka i kommunens politiske organer, noe de senere har gjort i
flere sammenhenger. Det har blant annet ført til en uttalelse til byutviklingskomiteen fra
daværende byråd for kultur og byutvikling, Harald Brekken (datert 7.juni ’96), der han vedgår
at de kommunale «småhusene» på Rodeløkka har fått et «akkumulert vedlikeholdsbehov».
Selv om byråden med trykkfeildjevelens hjelp et sted kaller boligbedriften for
«boligbedriten», så argumenterer også han mot en redusert husleie på Rodeløkka, blant annet
fordi kommunen ikke vil bruke «store ressurser» på de befaringer og spesifikasjonene av de
enkelte leiligheter som da måtte til. Han hevder at beboerne på Rodeløkka ikke er «i en
spesiell situasjon», at de nåværende husleiene ligger «langt under markedsnivå», og han
forsøker å pynte på bildet ved å henvise til boligbedriftens økte budsjetter for «vedlikehold og
utbedring ava den kommunale boligmassen».

Byråden kunne imidlertid opplyse at boligbedriften har planer om å «avhende 2 - 4 av
boligene på Rodeløkka i inneværende år» (selv om de vil konsentrere salgsarbeidet om «større
enheter i bydel 4»). Boligbedriften kan på sin side, i et brev av10, januar ’7, opplyse komiteen
for de kommunale beboerne på Rodeløkka om at de nå vil vurdere hvilke eiendommer som
skal legges ut til salg i 1997, og i velet har vi fått vite at dette skal være avklart innen
sommeren ’97.

Annet
På bakgrunn av arbeidet til det tidligere trafikkutvalget i velet, og med ryggdekning fra et
vedtak på velets trafikkmøte i 18. mars 1994, sendte vi i august ’96 et brev til Teknisk- og
miljøkopmiteen i Grünerløkka/Sofienberg bydelsforvaltning, der vi ber om tiltak for å hindre
gjennomgangstrafikk i Fjellgata. Et nytt trafikkutvalg for Fjellgata hadde da gjennomført en
spørreundersøkelse blant gatas beboere for å finne ut hvilke løsninger man foretrakk for å få
slutt på gjennomgangstrafikken. De tre løsningene som ble hyppigst foreslått - fysisk hindring
på toppen av bakken ved nr. 11-13, opphøyd fortau samme sted eller bom samme sted, ble
foreslått i brevet. I et svarbrev datert 4. oktober ’96 opplyste komiteen at den énstemmig
hadde vedtatt å stenge Fjellgata for gjennomkjøring ved hjelp av skilting i begge ender av
gata. Skiltene skulle opplyse om at det kun er tillatt med kjøring til eiendommene, og at «barn
leker». Ved årsskiftet 1996-97 var slike skilt ennå ikke kommet opp, angivelig fordi
gravearbeider i Fjellgata vanskeliggjorde dette.

Velet (v/Terje Krog) har latt seg representere i et såkalt fasadeutvalg som ble opprettet av
bydelsutvalget på Grünerløkka-Sofienberg. Dette fasadeutvalget skal hvert år dele ut et
diplom til bydelens «mest stilriktige og vakre fasade» blant forretnings- og næringsdrivende.
Av de tre innkomne kvalifiserte forslagene valgte utvalget å gi diplomet til Vatan import,
fordi innehaveren av denne grønnsaksforretningen har ombygd fasaden på den gamle 1890-
tallsbygningen «på en nennsom og finstemt måte» og har en plakatbruk som er «forbilledlig i
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sin enkelthet». Utvalget håper at pristildelingen vil ha en signaleffekt for andre
næringsdrivende i bydelen.

Velhuset har også i 1996 vært jevnlig utleid til diverse private selskaper og arrangementer,
noe som innebærer at huset har vært i jevnlig bruk, til glede for folk bosatt både på og utenfor
løkka. Vi brukte i ’96 en del av leieinntektene til å kjøpe en ny oppvaskmaskin, etter at den
gamle hadde brutt sammen. Vi måtte også foreta en utskiftning av vindusruter og reparasjon
av karmer/hasper etter et innbruddsforsøk.

Velet arrangerte 9. mai en dugnad på fellesarealet nedenfor velhuset, der vi fjernet rot som
hadde samlet seg i løpet av vinteren, og der vi satte opp mesteparten av en forstøtningsmur
mot utearealet til de kommunale leilighetene i Tromsøgata 22. Materialene til støttemuren
hadde vi fått av kommunen v/boligbedriften.
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STYRETS ÅRSBERETNING FOR 1995

Styret
Rodeløkka Vel har i 1995 hatt følgende styremedlemmer: Terje Krog (formann), Frank Suhr
(kasserer), Morten Fastvold (sekretær), Janet Tveit, Finn Raaen, Christine Scharff, Walter
Neeven og Erik Hårstad.

På årsmøtet 17. mars ble Terje Krog gjenvalgt for to år, og Christine Scharff, Walter
Neeven og Erik Hårstad ble valgt inn i styret for to år. Karin Løkke, Annema Isaksen, Ingvild
Guldbrandsen og Evy May Pretorius frasa seg gjenfalg og trådte ut av styret.

Medlemmer
Velet hadde ved utgangen av året 72 medlemmer (husstander) som hadde betalt kontingent. I
tillegg er 80 husstander registrert som medlemmer som har betalt kontingent minst én gang i
løpet av de siste fem årene.

Møter
Velet avholdt tre møter i 1995:

17. mars avholdtg vi årsmøte, der beretning og regnskap ble lagt fram for de ca. 25
frammøtte. Beretningen og regnskapet ble godkjent med noen mindre kommentarer/endringer.

Styret orienterte også om planer for ombygging av velhuset for å bedre utnyttelsen av
innearealet, og om status for arbeidet med å løse vedlikeholdsproblemer for kommunalt eide
boliger på løkka.

3. november arrangerte vi et debattmøte om skoletilbudet for barn på Rodeløkka og i bydel 5
forøvrig. Vi stilte saken på spissen med følgende problemstilling: «Skal trehusadelen på
Rodeløkka fortsette å busse sine barn til Ila, Steinerskolen, Sinsen, St.Sunniva og
nynorskklasser på Sagene?» Saken var på den tiden så pass politisk brennbar at NRK-
Østlandssendingen ga møtet en forhåndsomtale, der de også intervjuet velets formann.

Som innledere stilte fungerende rektor ved Grünerløkka skole, Angelique Tangen, og
rektor ved Hersleb skole, Trygve Lindsjørn, samt to foreldre bosatt på løkka, Leif Petter
Olausen og Torbjørn Kalberg – førstnevnte forsvarte og sistnevnte kritiserte den tiltakende
praksisen med å «busse» barna til skoler utenfor bydel 5. Møtet var godt besøkt, og mange av
de drøyt 60 frammøtte benyttet anledningen til å si sin mening og til å stille spørsmål til
skolenes representanter. Temperaturen på diskusjonen ble høy, selv om man ikke nådde fram
til noe samlende standpunkt. Debatten førte først og fremst til at problemstillingen ble
nyansert og utdypet, og til at de frammøtte fikk nye kunnskaper og innspill å grunne på. Styret
sa seg godt fornøyd med møtet, som lyktes i å sette et ømtålig tema under debatt på en måte
som «renset luften» og gjorde det akseptabelt for både tilhengere og motstandere av
«bussing» å si sin mening offentlig.

Tradisjonen tro avholdt vi også i år, den 15. desember, et julebord med smalahove på menyen.
39 forhåndspåmeldte medlemmer tok for seg av bordets gleder, og taler og andre kulturelle
innslag bidro også denne gangen til å gjøre arrangmenentet svært vellykket.

Annet
Styret har fulgt opp arbeidet med å få kommunen til å løse sine vedlikeholdsproblemer i den
kommunalt eide boligmassen på løkka. I 1995 engasjerte vi oss spesielt i saken
Hammerfesgata 7 (forgården), som ble gjenstand for en dyr og dårlig kommunal rehabilitering
for drøyt 15 år siden, og som i flere år har vært preget av et aksellererende forfall. På initiativ
fra velet lagde arkitekt Einar Hagness en tilstandsrapport der han påviste graverende forhold
og store byggetekniske mangler, og han kom til at kommunen burde gjennomføre en ny
utbedring av huset. Velet skrev så et brev til Boligbedriften der vi konkluderte med 1) at
husets beboere har krav på en omfattende utbedring av boligen, og 2) at beboernes krav om en
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husleienedsettelse er velbegrunnet på bakgrunn av rehabiliteringens dårlige standard og
gårdens øvrige historikk. Vårt brev er ennå ikke besvart, men kommunen satte i gang visse
utbedringsarbeider av taket på senhøsten.

I februar ’95 sendte kommunen oss en orientering om tiltak som de ville sette i gang for å løse
sine vedlikeholdsproblemer på løkka. Sju av gårdene vi omhandlet i vårt notat «Anbefalte
løsninger for vedlikeholdsproblemer på Rodeløkka», oversendt høsten ’93, ble tatt opp til
behandling av Plan- og bygningsetaten i forbindelse med det såkalte «Prosjekt utbedring –
bydel 4, 5 og 6», og tjenestemenn i etaten foretok befaringer på løkka. Velet har på sin side
bestrebet seg på å holde den positive dialogen med kommunen ved like, både skriftlig og
muntlig per telefon.

Velet har forøvrig med tilfredshet registrert at en av de mest prioriterte sakene,
Tromsøgata 20, har funnet sin løsning ved at en initiativrik privatperson har fått kjøpe det
lille, forfalne huset og har utarbeidet en forsvarlig rehabiliteringsplan.

Velet har også støttet opp om et prisverdig initiativ fra beboerne i Tromsøgata 18 og 22, som
på forsommeren bad kommunen om å få dekket materialer til utbedring av gårdsrommet, mot
selv å forestå utbedringen på dugnad. Kommunen reagerte positivt på beboernes og vår
henvendelse, og beboerne utførte en imponerende dugnadsinnsats som resulterte i en kraftig
heving av standarden på utearealet.

Velet har også selv arrangert en dugnad (den 11. mai), der en håndfull velmedlemmer foretok
en opprydning på friarealet nedenfor velhuset. Videre leide vi en håndverker til å utbedre
muren på velhuset, samt utbedre og styrke støttepillarene til velhusets balkong. Samtidig fikk
vi bygd en låsbar kasse under balkongen for oppbevaring av noen bordplater og bukker som
vi har anskaffet for å kunne lage langbord ute på friarealet.

Også i år har velet leid ut velhuset til diverse private selskaper og arrangementer, noe som
innebærer at huset har vært i jevnlig bruk, til glede for folk bosatt både på og utenfor løkka.
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STYRETS ÅRSBERETNING FOR 1994

Styret
Rodeløkka Vel har i 1994 hatt følgende styremedlemmer: Terje Krog (formann), Frank Suhr
(kasserer), Morten Fastvold (sekretær), Christine Scharff, Finn Raaen, Erik Haarstad, Walter
Neeven og Wenche Munk.

På årsmøtet 18. mars ble Frank Suhr, Morten Fastvold, Finn Raaen gjenvalgt for to år,
og Wenche Munk ble innvalgt som nytt styremedlem for to år.

Medlemmer
Velet hadde ved utgangen av året 55 medlemmer (husstander) som hadde betalt kontingent.

Møter
Velet avholdt fire møter/arrangementer i 1994:

27. januar avholdt vi et diskusjonsmøte om trafikken på Rodeløkka, der velets trafikkutvalg
presenterte et forslag til endringer av kjøremønsteret på løkka. Hovedhensikten med forslaget
var å sikre barns lekemiljø ved å hindre gjennomkjøring, slik at trafikken på løkka
hovedsakelig ble kjøring til og fra eiendommene. Forslaget ble livlig diskutert av de ca. 35
frammøtte, men intet vedtak ble fattet. I stedet skulle trafikkutvalget, på bakgrunn av
diskusjonen, framlegge forslagene i bearbeidet form på neste møte.

18. mars avholdt vi årsmøte. Regnskap og beretning for 1993 ble framlagt og godkjent av de
ca. 45 frammøtte, og nye styremedlemmer ble valgt inn (jfr. punktet om styret ovenfor).

Etter årsmøtet ble det den samme kvelden avholdt et nytt trafikkmøte der
trafikkutvalget orienterte om sitt videre arbeid med saken etter møtet den 27.1, samt framla
justerte forslag til trafikkregulering. Forslagene møtte uventet stor motbør blant mange av de
frammøtte, og etter en til dels opphetet debatt endte voteringen opp med et flertal mot alle
forslag som innebar fysisk stenging av veinettet på løkka. Et unntak var Fjellgata, der det ble
flertall for stenging.

Trafikkutvalget har fulgt opp sistnevnte vedtak ved å sende et brev til
Grünerløkka/Sofienberg bydelsforvaltning der man, med styrets støtte, foreslår å lage en
fysisk sperre for biltrafikk på toppen av bakken i Fjellgata, mellom nr. 11 og nr. 13. Foruten
det nevnte vedtaket baserer dette forslaget seg på en spørreundersøkelse blant beboerne
nederst i Fjellgata.

På bakgrunn av erfaringene fra trafikkmøtet den 18.3, der det viste seg svært vanskelig
å finne fram til trafikkreguleringsløsninger for hele Rodeløkka som kunne vinne allmenn
tilslsutning, ble trafikkutvalget nedlagt. Styret har deretter oppfordret de enkelte gater til å
opprette egne trafikkutvalg.

Styret hadde planlagt en sommerfest for Rodeløkka-beboere den 9. juni, men festen ble avlyst
fordi den konkurrerte med så mange andre arrangementer at den (som det ble klart etter en
viss forhånds-sondering) ville få liten oppslutning. Styrets oppsummering var at forsommeren
ikke er noen gunstig tid for større sosiale arrangementer i vel-sammenheng.

18. november arrangerte vi en Bellman-aften, der viser av den store og på Rodeløkka godt
innarbeidede trubadur ble avsunget. Lokale akkompagnatører og forsangere høynet
stemningen betraktelig blant de ca. 30 frammøtte.

Tradisjonen tro avholdt vi også i år, den 16. desember, en smalahovekveld som et lukket
selskap for forhåndspåmeldte vel-medlemmer. 34 personer tok for seg av bordets gleder, og
taler og andre kulturelle innslag gjorde sitt til at evenementet også denne gangen ble svært
vellykket.
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Annet
Styret, samt trafikkutvalget, har også engasjert seg i en byggesak i Fjellgata - nærmere
bestemt et byggemeldt industri- og forretningsbygg i Fjellgata 28, som vi fikk kjennskap til i
februar ’94. I et brev til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune skrev vi at prosjektet etter
vår mening hadde fått en meget uheldig utforming, både fordi prosjektet rent arkitektonisk
brøt drastisk med den gamle trehusbebyggelsen vis à vis, og fordi planene om
innkjøringsramper og takparkering vil føre til en sterk økning av trafikkmengden i Fjellgata.
Selv om Fjellgata 28 er regulert til industriformål, mener vi at den øverste delen av prosjektet,
som vender mot Fjellgata, bør få dispensasjon fra reguleringen og tilpasses gatas øvrige
bebyggelse. Selv om dette krever en motivert byggherre, mener vi likevel at Plan- og
bygningsetaten bør stille krav om at framtidige kontor- eller butikkbygg må tilpasses den
eksisterende småhusbebyggelsen.
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STYRETS ÅRSMELDING FOR 1993

Styret
Rodeløkka Vel har i 1993 hatt følgende styremedlemmer: Terje Krog (formann), Frank Suhr
(kasserer), Morten Fastvold (sekretær), Rolf Terjesen, Karin Løkke, Inger Johanne Barth,
Janet Taylor Tveit, Annema Isaksen, Evy May Pretorius og Ingvild Guldbrandsen.

På årsmøtet 17. juni ble Terje Krog, Karin Løkke og Annema Isaksen gjenvalgt for to
år. Evy May Pretorius og Ingvild Gulbrandsen ble innvalgt for to år, mens Rolf Terjesen etter
eget ønske gikk ut av styret.

Medlemmer
Velet hadde ved utgangen av året 92 medlemmer (husstander). Medlemsmassen økte med 11
husstander i 1993.

Møter
Rodeløkka vel hadde 6 medlemsmøter/arrangementer i 1993:

26. mars hadde vi en «Jazz-soiré», der gamle jazzminner ble gjenoppfrisket i ord og toner.
50–60 personer møtte fram. Møtet vedtok også en uttalelse fra styret som bifalt de reviderte
utbyggingsplanene for Sofienbergsenteret.

23. april hadde vi en «Magisk aften», der to tryllekunstnere og én fakir – alle med tilknytning
til Rodeløkka – opptrådte og skapte stor stemning blant de 50–60 store og små frammøtte.

17. juni avholdt vi årsmøte. Regnskap og årsberetning for 1992 ble fremlagt og godkjent av de
cirka 40 frammøtte, og nye styremedlemmer ble valgt (jfr. punktet om styret ovenfor).

Styret redegjorde også for arbeidet i inneværende år (1993), der særlig spørsmålet om
å finne en løsning på vedlikeholdsproblemene i den kommunalt eide trehusbebyggelsen, samt
på trafikkproblemene på løkka, engasjerte de frammøtte. Et trafikkutvalg ble nedsatt for å
arbeide med sistnevnte sak.

Styret ble forøvrig kritisert for mangelfull innkalling til møtet 26. mars, der det ikke
klart nok framgikk at en uttalelse vedrørende utbyggingsplanene for Sofienberghjemmet
skulle opp til avstemning, og for at årsmøtet ble avholdt så sent på året. Styret lovet å gjøre
kommende møteinnkallinger mer presise, samt å avholde neste årsmá›áte tidligere på året. Det
ble forøvrig sendt ut et referat fra årsmøtet sammen med innkallingen til det etterfølgende
medlemsmøtet.

23. september hadde vi et debattmøte med problemstillingen «Bør problemet med
vedlikeholdet av de kommunalt eide trehusene på Rodeløkka løses ved et salg av husene til
beboerne eller andre interesserte?». Styret la fram en skisse til løsninger for de berørte
eiendommene, og denne ble livlig diskutert av de cirka 45 frammøtte. På grunn av
divergerende oppfatninger besluttet man å legge fram en revidert skisse på neste
medlemsmøte, og en redaksjonskomité ble opprettet for å gjøre nødvendige endringer.

5. november stod dansen i sentrum for møtet, nærmere bestemt «Oslo-swing». Ulike swing-
stilarter ble presentert av en kyndig utøver av kunsten, og de 50-60 frammøtte fikk svingt seg.

På et «formøte» med cirka 30 frammøtte ble den reviderte skissen av
løsningsforslagene vedrørende vedlikeholdet av den kommunale trehusbebyggelsen vedtatt
etter noen mindre endringer.

17. desember arrangerte vi, tradisjonen tro, et svært vellykket smalahovelag for nærmere 40
forhåndspåmeldte medlemmer – det maksimale antallet kuverter det er plass til på Velhuset.
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Arbeidet vedr. vedlikeholdsproblemer i kommunal bebyggelse
Styret fortsatte i 1993 dialogen med Oslo kommune om hva som kan gjøres for å hindre et
videre forfall av den kommunalt eide trebebyggelsen på Rodeløkka. Etter at vi hadde innledet
dialogen med en befaring med Byantikvaren høsten ’92, arrangerte vi den 31. mars et
diskusjonsmøte med alle de berá›árte kommunale etater på Velhuset. Her innrømmet etatene
at de ikke var i stand til å vedlikeholde bebyggelsen pá†á forsvarlig vis, og de sa seg villig til
å vurdere styrets synspunkt om at problemet langt på vei kan løses ved et salg av
eiendommene til beboerne eller til andre interesserte. Som en avslutning på den konstruktive
diskusjonen på møtet bad etatene velet om å utarbeide en skisse til løsninger for hver av de
berørte eiendommene, noe styret sa seg villig til. Styret har skrevet et detaljert referat fra
møtet som er blitt godkjent av etatene.

Styret utarbeidet i lá›ápet av våren og sommeren den skissen til løsninger som etatene
bad om, og skissen ble lagt fram til behandling på to medlemsmøter høsten ’93, jfr. punktet
ovenfor. Den endelig vedtatte skissen ble sendt til etatene (samt til byråd Terje Kalheim) i
november ’93.

Annet
Ad. Sofienbergsenteret: Velet vedtok på møtet 26. mars en uttalelse vedrørende
utbyggingsplanene for Sofienbersenteret, der vi uttrykte tilfredshet med den reviderte
byggemeldingen, som hadde tatt hensyn til velets innvendinger (fremsatt i en resolusjon fra
årsmøtet i 1992 og i en debatt med representanter fra Sofienberghjemmet på et medlemsmøte
høsten ’92). Velet fant nå planene akseptable og ønsket lykke til med prosjektet.

Ad. trafikkutvalget: Høsten ’93 har et trafikkutvalg i velets regi holdt på med utarbeidingen av
forslag til løsning på de mest presserende trafikkproblemene på Rodeløkka – som er å bedre
sikkerheten for barna og å motvirke gjennomgangstrafikk i de indre områdene på løkka. Ved
årsskiftet 93/94 var løsningsforslaget på det nærmeste klart til å legges fram for Vel'ets
medlemmer.
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STYRETS ÅRSMELDING FOR 1992

Styret
Rodeløkka Vel har i 1992 hatt følgende styre: Terje Krog (formann), Frank Suhr (kasserer),
Morten Fastvold (sekretær), Rolf Terjesen, Karin Løkke, Inger Johanne Barth, Janet Taylor
Tveit, Hans Kristian Nielsen og Annema Isaksen.

På årsmøtet 12. juni ble følgende styremedlemmer gjenvalgt for to år: Frank Suhr,
Morten Fastvold og Inger Johanne Barth. Janet Taylor Tveit ble valgt inn som nytt medlem av
styret.

Medlemmer
Velet hadde ved utgangen av året 79 fullt betalende medlemmer (husstander), samt 2
pensjonister. Medlemsmassen økte med 20 husstander i 1992.

Møter/arrangementer
Rodeløkka Vel hadde 6 medlemsmøter/arrangementer i 1992:

6. mars hadde vi en Hoola Bandoola-kveld, et gjenhør med de glade 70-åra der låter av nevnte
gruppe ble fremført av lokale krefter. 60–70 gamle sekstiåttere og andre møtte fram.

3. april hadde vi en historiekveld med tittelen «Rodeløkka, en forstad – en bydel».
Lokalhistoriker Solveig Marthinsen holdt foredrag om løkkas tidligste historie, basert på egen
forskning. 30–40 interesserte møtte fram.

12. juni avholdt vi årsmøte og utefest. Regnskap ble fremlagt og godkjent, og nye
šmedlemmer til styret ble valgt.

Styret la fram et resolusjonsforslag vedrørende forslag til utbygging av
Sofienberghjemmet, der velet protesterte mot planene om å bygge en fem etasjers blokk rett
mot trehusbebyggelsen. Sofienberg menighet ble bedt om å revurdere planene for å
få til en mer tilpasset bebyggelse. Resolusjonen ble vedtatt.

Kvelden fortsatte med allsang og utefest. Ca. 35 personer møtte fram.

2. oktober hadde vi et debattmøte om utbyggingsplanene for Sofienberghjemmet, der
utbyggerne – representert ved Sofienberghjemmets styrer Arne Falch og arkitekt Knut Nesje
– og Rodeløkka-beboere tørnet sammen i en temperamentsfull, men fruktbar diskusjon. Ca.
25 personer møtte fram.

13. november oppførte lokale krefter en mini-revy med gamle Oslo-slagere. En gruppe på
seks personer hadde jobbet i flere måneder med dette prosjektet, som ble svært godt mottatt
av de 70–80 frammøtte. Også en Michael Jackson-imitasjon av en av løkkas yngre beboere
slo godt an.

12. desember arrangerte vi, tradisjonen tro, et julebord som lukket møte for forhåndspåmeldte
vel©medlemmer. Menyen var nok en gang smalahove, og arrangementet ble igjen en suksess.
Julebordet samlet 35 medlemmer, det maksimale antall kuverter det er plass til på Velhuset.

Oppfølging av vedlikeholdsproblemer på Rodeløkka
Styret tok høsten ’92 initiativet til en dialog med Oslo kommune for å få dem til å foreta seg
noe med den kommunale bebyggelsen som står og forfaller på Rodeløkka. Som et første skritt
i denne prosessen inviterte vi Byantikvaren til en befaring for å vise fram «problemhusene».
Befaringen fant sted 28. oktober, der Tom Wassum møtte fra Byantikvaren. Styret la fram
sine synspunkter på hva som burde gjøres med de enkelte husene, og Wassum tok dette til
etterretning. Han anbefalte velet å arrangere et diskusjonsmøte med alle de berørte
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kommunale etater, noe styret sa seg villig til. Et detaljert referat fra befaringen ble skrevet, og
styret har arbeidet videre med denne omfattende saken i det etterfølgende år.

Annet
Ellers har styret svart på en henvendelse fra Erik Hårstad i Fjellgata 13, som ba om velets
støtte til beboernes bestrebelser på å få kjøpt eiendommen av kommunen i det inneværende år.
Velet var enig i at kommunen måtte foreta seg noe for å få eiendommen ferdigstilt, uten at vi
ville ta stilling til hvem som burde få kjøpe gården. Et brev med dette innhold ble sendt til
kommunen v/Etat for eiendom og utbygging.
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STYRETS ÅRSMELDING FOR 1991

Styret
Rodeløkka vel har i 1991 hatt følgende styre: Terje Krog (formann), Frank Suhr (kasserer),
Morten Fastvold (sekretær), Rolf Terjesen, Karin Løkke, Anne Kristine Aarlien, Inger
Johanne Barth, Hans Kristian Nielsen og Annema Isaksen.

På årsmøtet 27. september ble følgende styremedlemmer gjenvalgt for to år: Terje
Krog, Rolf Terjesen, Karin Løkke og Hans Kristian Nielsen. Annema Isaksen ble valgt inn
som nytt medlem av styret.

Medlemmer
Velet hadde ved utgangen av året 59 fullt betalende medlemmer samt 2 pensjonister.
Medlemsmassen økte med 11 husstander i 1991.

Møter/arrangementer
Rodeløkka vel har avholdt fem medlemsmøter/arrangementer i 1991:

15. februar avholdt vi et debattmøte om Oslo Byfornyelses rolle på Rodeløkka, der vi hadde
invitert en representant for Byfornyelsen, nemlig Stidal, tidligere leder i Byfornyelsen. Ca.
25 personer møtte fram.

15. mars avholdt vi en Elvis Presley-kveld med et uhøytidelig foredrag, allsang ledet av lokale
musikantkrefter, og framvisning av super 8-film med Elvis. Til gjennomføringen av kvelden
fikk festkomiteen verdifull og velvillig assistanse av Erik Viervoll, tidligere Kvitt eller
dobbelt-vinner i emnet Elvis Presley. Stor stemning og stor suksess med ca. 70 frammøtte.

12. april avholdt vi en «sladrekveld», der vi inviterte eldre folk fra løkka til å fortelle gode
historier om liv og levnet i gamle dager på Løkka. Ca. 35 personer møtte fram.

27. september avholdt vi et forsinket årsmøte (som opprinnelig skulle vært avholdt før
sommerferien). Regnskap ble framlagt og godkjent, og nye medlemmer til styret ble valgt.

Styret la fram to resolusjonsforslag: Den første šresolusjonen omhandlet Verksgata
13, den såkalte triangeltomta, der vi bad kommunen om å få fortgang i salget av tomta til
interesserte utbyggere. Resolusjonen ble vedtatt.

Den andre resolusjonen uttrykte støtte til ønsket fra Petrus kafé om å ha uteservering
om sommeren, etter at kaféens søknad om dette var blitt avslått av kommunepolitikerne i
bydel 5. Resolusjonsforslaget avstedkom en langvarig og intens debatt som resulterte i at
avstemningen ble utsatt til neste medlemsmøte.

Årsmøtet ble etterfulgt av en hyggelig fest. Ca. 40 personer møtte fram.

25. oktober avholdt vi en Alf Prøysen-kveld, med allsang til Alf Prøysen-viser akkompagnert
av lokale musikantkrefter. God og hyggelig stemning med ca. 60 frammøtte.

Kvelden ble innledet med en kort debatt om resolusjonsforslaget som støttet Petrus
kafés søknad om uteservering, etterfulgt av en avstemning som ga flertall for resolusjonen.

20. desember avholdt vi, som lukket møte, et julebord for forhåndspåmeldte velmedlemmer.
Menyen var, som året før, smalahove, og arrangementet ble nok en gang så vellykket at det
nå er innarbeidet som en årlig tradisjon for velet. Julebordet samlet 37 medlemmer, det
maksimale antall kuverter det er plass til på velhuset.

Til møtevirksomheten er det ellers å bemerke at styret i 1991 innledet praksisen med å gi
foredragsholdere og andre kulturelle bidragsytere en liten oppmerksomhet som takk for
innsatsen.
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Dugnader
Styret avholdt en dugnad 18. oktober der vi malte og på andre måter forskjønnet
oppholdsrommet i 1. etasje i velhuset, slik at det er blitt et mer trivelig rom å ha
arrangementer i.

Annet
Ellers har styret beskjeftiget seg med en byggesak i Langgata 33 A, som var sendt velet til
uttalelse fordi eiendommen grenser til friarealet på nedsiden av Velhuset. I et brev til
Bygningskontrollen ga styret sin fulle štilslutning til det byggemeldte forslaget.

I det samme brevet ga vi også uttrykk for vårt prinsipielle syn vedr.
«problembebyggelsen» av små hus på løkka som ennå ikke er rehabilitert fordi de er for små
til å være familieboliger. Styret henstilte til Byantikvaren om å vise en foreståelsefull
holdning til søknader om utvidelse av disse boligene, slik at det kan bli interessant for eierne å
rehabilitere disse husene.


