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Filipstadområdet sett fra gangbroen over til Kongen. 
 
Filipstad, havneområdet mellom Aker Brygge og Frognerkilen, vil i de 
nærmeste år bli gjenstand for omfattende endringer. De to store brukerne og 
eierne av dette enorme  arealet; Oslo havnevesen og Jernbaneverket skal 
flytte. Det er et ledd i en omforent plan om utvikling av Fjordbyen. 
Havnevesenet skal konsentrere hele container-virksomheten til Sjursøya. Hele 
sporområdet til NSB vil også bli forlatt. Diskusjonen om hva som skal komme i 
steden for havn og jernbane er i full gang. Oslo Havn KF og ROM 
Eiendomsutvikling som forvalter  store NSB eiendommer, har nylig 
gjennomført en arkitektkonkurranse om utnyttelsen av Filipstadområdet. 
Utstillingen av bidragene kunne man se i den gamle generaldirektørboligen i 
Munkedamsveien i slutten av januar. Hvilket bidrag som vant er ikke avgjort. 
Mange reagerte på den høye utnyttelsen av arealet som var lagt til grunn for 
hele konkurransen.     Fortsetter på side 4 og 5 
 

 

Bebo erpark ering  
ved tatt  
Parkeringssituasjonen i vår bydel har, 
som i resten av indre by, vært svært 
anstrengt i lang tid. Ikke minst har all 
fremmedparkeringen vært et stort 
ekstra  problem. 
Nå har Oslo bystyre fattet et vedtak 
som kanskje kan bedre forholdene for 
oss som bor i bydelen. Dette vedtaket 
åpner for at beboerne i den enkelte 
bydel kan få fordeler foran bilister 
uten bolig i bydelen.Det er imidlertid 
opp til  den  enkelte bydels 
administrasjon hvordan ordningen 
skal  gjennomføres. 
Foreløpig har ikke  bydel Frogner fått 
saken til behandling, så hvordan dette 
skal virke vet vi lite om. Men de tar 
gjerne  imot  tips om hvordan 
en slik ordning bør være. 
Skal det være slik at  all parkering på 
kommunal gategrunn skal 
avgiftsbelegges, men at vi beboere 
betaler en  liten avgift , mens alle 
andre må betale full pris. ? 
Eller vil vi kreve gratis plass til bilen  
vår?   
For at administrasjonen skal få vite 
hva vi beboere mener om saken, er det 
viktig at vi gir innspill til bydelen. 
Innspill kan vi gi pr brev til Bydel 
Frogner, postboks 2400 Solli, 0204 
Oslo, eller på internett til 
postmottak@bfr.oslo.kommune.no  
 
 

 

Miljøverndepartementet 

overkjører Oslo 
Kommune, og bra er det... 
14. juli 2005 kom Miljøverndepartementet med denne gladmeldingen: 

Departementet stadfester ikke reguleringsplanen for Tinkern.   
Departementet legger vekt på at Tinkern har spesielle kvaliteter som gjør 
at området har stor verdi som lekeområde. Tinkern fremstår som et 
naturområde med variasjon i terrenget i et ellers urbanisert område. 
Tilgangen på denne type oppholdsarealer er liten i Oslo indre by. Det 
legges videre vekt på at Drammensveien 33 B ikke er å anse som et 
fullverdig erstatningsareal. Innsigelsen fra fylkesmannen tas med dette til 
følge. 

Dermed kan vi vel si at en over 30 år lang kamp for å sikre Tinkern som 

friareal er over. På side 4 kan du se hvordan det gikk med planene om 

å bygge boligblokk i parken ved Rikstrygdeverket. 

 

HUSK SENSOMMERFEST I  
BJØRNSONS HAVE 

Huitfeldts gate 32/34/36 b 
Lørdag 19.august kl.13 

Nr. 63 
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Vi protesterer mot Universitetets byggeplaner  
ved Nasjonalbiblioteket 
Av Anne Falkenberg 
I 2004 ble det sendt ut melding  fra Plan- og bygningsetaten (Pbe) om at Universitetet ønsket å bygge 
to boligblokker på ovennevnte tomt.  De skulle inneholde tilsammen 24 leiligheter og  være til bruk for 
gjesteforelesere og andre av Universitetets besøkende. 
Det kom inn uttalelser fra mange offentlige instanser, og fra naboer, om den påtenkte utbyggingen.  De 
fleste gikk imot at området skulle omreguleres fra friområde til boligbygging.  Saken gikk sin gang og 
i høst sendte så Pbe ut sin reguleringsplan ”til offentlig ettersyn”.  De har valgt å fremme to forslag..  
Alternativ 1 er Universitetets forslag som går ut på å bebygge den øvre delen av tomten ut mot 
Thomles gate med to boligbygg på 4 etasjer med underetasje (til sammen 24 leiligheter) samt 
garasjeanlegg med innkjøring fra Thomles gate.  Den eksisterende barnehagen tenkes innpasset i ett av 
byggene.  Utelekeplassen vil bli tilsvarende redusert. 
Alt. 2 er Pbe’s eget.  De går imot boligutbygging men foreslår utvidelse av barnehagen fra 2-avdelings 
til 3-4 avdelinger og bibehold av det eksisterende barnehageområdet.  De foreslår også at dette 
området blir tilgjengelig for andre av strøkets barn utenom barnehagens åpningstid.  Resten av området 
fortsetter  som friområde. 
I skrivende stund ligger saken hos Pbe som hadde siste høringsfrist 25.11. Den vil om kort tid bli 
oversendt til byrådet. I følge saksbehandler i Pbe er det lite sannsynlig at bystyret får den til 
behandling før sommerferien. 
Beboerforeningen sendte 1. november inn en høringsuttalelse der vi går sterkt imot 
boligbyggingsplanen og begrunner dette med områdets karakter som er i høyeste grad bevaringsverdig 
og som allerede har måttet tåle en reduksjon gjennom Nasjonalbibliotekets utvidelse.  Vi fremhever 
også at parkeringsproblemene er store nok i området .  Vi stiller  videre spørsmål ved om behovet for 
øket barnehagekapasitet er tilstede men støtter sterkt at utelekeplassen får beholde sin nåværende 
størrelse.  Vi slutter oss til så å si samtlige andre som uttalte seg da planen ble lansert i 2004.   Vi er 
imot en stadig fortetning av indre by og kjemper for lys,  luft og en viss generøsitet  mht arealet rundt 
to historisk sett interessante og flotte bygg, nemlig Observatoriet fra 1831 og Nasjonalbiblioteket  
( Universitetsbiblioteket) fra  1914.     
 
 

 
 

Bare barnehage i 
Drammensveien 33 ? 
 
Da Miljøverndepartementet vedtok at Oslo 
Kommune ved Bydel 01 ikke kunne få bygge 
på Tinkern lå det jo  kortene at  
omsorgsaboligene skulle bygges i 
Drammensveien 33. Her eide  man jo allerde 
en ferdig regulert tomt. Noe overraskende var 
det at vi for ikke lenge siden kunne se en 
annonse hvor bydelen kunngjorde at man 
planla en omregulering av Drammensveien 33 
med sikte på utvidelse av eksisterende 
barnehage.En telefon til Bård Sandbeck i 
bydelen bekreftet at så var tilfelle og at 
planene om omsorgsboliger på tomten var 
skrinlagt. Nå er det ikke noe tvil om at 
barnehageutbygging er et viktig tiltak, men at 
det nærmest over natten  skulle bli viktigere 
enn omsorgsboligene som bydelen savner er 
allikevel noe underlig. 
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Fjern støykildene ! 
Å bo I bysentrum har sine sider, flest positive sier
vel vi som har bodd her en stund. Mye av det
som for mange i eneboliger og hus på landet kan
synes som en pest og en plage kan vi byboere
oppfatte som krydder i hverdagen; en trikk som
skriker i en sving, en ambulanse med fulle
sirener på vei til viktig oppdrag, et barn som hyler
av full hals i leiligheten over. 
Vi snakker om lyd.  
Ikke all lyd er til å leve selv for oss byboere. Vi
som har de store kontorbyggene i bysentrum nær
oss har merket nye typer lyder etterhvert: 
Susende, brummende, hvinende lyder som aldri
gir seg. De holder på natt og dag, det kan være
vanskelig å finne ut hvor de kommer fra. 
Ofte dreier dette seg om lyder fra ventilasjons- og
kjøleanlegg som står på taket av bygningene og
som derfor også kan spre seg over et stort
område.  
Nå som det går mot vår og varmere  vær
kommer vi til å ha vinduene mere oppe og
dermed mer utsatt for støy utenfra. 
I beboerforeningen har vi tenkt at vi kunne samle
opplysninger fra dere som har en ubehagelig
støykilde i nærheten. Det vil da kanskje være
lettere å finne ut hvor den kommer fra, men ikke
minst vil vi ha større mulighet for å gjøre noe
med det hvis det blir flere som står bak kravet. 
Derfor; blir du plaget av en støykilde i nabolaget
som du ikke helt finner ut av hvor  
kommer fra, kan du ta kontakt  med en av oss i
beboerforeningen.Telefonnr. finner du  
på siste side. 
Bydelsoverlegen er det formelt sett riktige 
sted å henvende seg med dette problemet. 
Telefonnr. til Bydel Frogner er 23 42 49 00. 
Norsk  forening mot støy, tlf. 22 42 03 00 ,vil
også kunne gi veiledning for den som ønsker å få
stoppet en ubehagelig støykilde.
Ambassadesaken 

 
Spørsmålet om flytting av den amerikanske 
ambassaden var uten  tvil et av de heteste i høstens 
Oslopolitikk. Det ble i media flittig fremstilt som en 
kamp mellom to  lokalmiljøer; Huseby og 
Ruseløkka. 
Det er det selvsagt ikke. Dette er et spørsmål om hva 
som er den beste løsningen for Oslo som 
storbysamfunn. Det var foreldre med barn på 
Ruseløkka skole som tok initiativ til aksjonen ”Flytt 
Ambassaden Nå” De greide på kort tid å mobilisere 
utrolig mange, også beboerforeningen ble trukket 
med. Sammen lagde vi løpesedler , skrev 
avisinnlegg, arrangerte åpent møte på Oslo 
Handelsgym og fakkeltog til  Rådhuset. 
Byutviklingskomiteen tok pause fra sitt møte, og 
kom ut for å møte oss og høre på våre appeller. 
Taktfaste rop: Flytt ambassaden nå ! ga gjenlyd  
mellom rådhustårnene.  
Hva som til  slutt fikk tvilerne i Rådhuset til å 
stemme som de gjorde får vi vel aldri greie på, men 
at vi  i felleskap greide å svekke argumentasjonen til 
de profesjonelle lobbyistene på Huseby virker 
sannsynlig.Nå er saken anket, og det blir påstått 
saksbehandlingsfeil. 
Om en konsekvensutredning vil bringe nye 
momenter inn i saken er  ikke veldig sannsynlig: 
Aldri har vel spørsmålet om konsekvenser av den 
ene eller andre plasseringen av  en 
ambassadebygning blitt grundigere belyst ! 
Det som er  et ubehagelig faktum for oss som har 
ambasaden som nærmeste nabo er at trusselen 
ikke forvinner. Den er i høyste grad til stede hver 
dag, hver natt helt til den blir flyttet. Alle som 
bidrar til utsettelsen får ta sin del av ansvaret for 
at vi fortsatt må leve i frykt i vårt eget 
boligområde.
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SISTE NYTT OM AMBASSADEN : 
Plan- og bygningsetaten har nå oversendt sin vurdering av 
klagene til Fylkesmannen. Her er etatens konklusjon: 
Plan- og bygningsetaten mener at det ut fra foreliggende 
dokumentasjon ikke er noen plikt til å utarbeide 
konsekvensutredning i denne saken. Dersom 
fylkesmannen skulle komme til annet resultat, mener 
etaten subsidiært at saken er utredet tilsvarende krav i en 
eventuell konsekvensutredning slik at grunnlaget for å 
fatte beslutning er tilstrekkelig. Det foreligger heller 
ingen andre ugyldighetsgrunner.  
Plan- og bygningsetaten anbefaler derfor at klagene ikke 
tas til følge. 



 

Drammensveien 60: 
Miljøverndepartementet er    enig 
med Riksantikvaren. 
Den 15. oktober i fjor avgjorde 
Miljøverndepartementet at Entra eiendom ikke 
fikk bygge boligblokk i parken øst for 
høyblokken. Vi har hentet litt om saken fra  
hjemmesiden til MD: 
Bakgrunn for saken 

Oslo bystyre behandlet og vedtok forslag til endret 
reguleringsplan for Drammensveien 60 i møte den 22. 
september 2004. Planforslaget innebærer at det 
opprinnelige Rikstrygdeverket på 10 etasjer beholdes 
hovedsakelig til kontorformål. I tillegg rives deler av 
sidefløy, slik at det kan oppføres et nytt boligbygg i 5-7 
etasjer med 36 leiligheter. Dette bygget vil redusere 
noe av eksisterende haveanlegg. 

Plan- og bygningsetaten anbefaler forslaget, og Byrådet 
slutter seg til etatens vurdering og konklusjon i saken. 

Miljøverndepartementets vurderinger 

Saken gjelder Riksantikvarens innsigelse til bygging av 
boliger i haven til Drammensveien 60. På den ene side 
berører saken utvikling og fortetting av eksisterende 
boligområde. På den annen side er det et spørsmål om 
områdets arkitektoniske bevaringsverdi og nasjonale 
kulturminneverdi. 

Miljøverndepartementet har lagt avgjørende vekt på at 
det gamle rikstrygdeverkanlegget har arkitektoniske 
verdier samt betydning som representant for statens 
satsing på sentrale velferdsordninger i etterkrigstiden. 
Eiendommen har stor autentisitet og har nasjonal 
kulturminneverdi. Kulturminneverdiene er knyttet til det 
samlede anlegget med høyblokk, lavblokk og 
parkanlegg. Dersom deler av anlegget blir revet og 
erstattet med nytt bygg, vil anleggets karakter bli 
vesentlig endret. Departementet slutter seg til 
Riksantikvarens vurderinger av anleggets verneverdier. 

Bygging av den planlagte boligblokken vil ha uheldige 
virkninger i forhold til omkringliggende bebyggelse, 
ettersom den blir vesentlig høyere enn dagens bygg. 
Anlegget har i dag en anlagt park/have som kan 
benyttes av allmennheten. Selv om riving av dagens 
tilbygg/lavblokk vil medføre at området får en mer 
sammenhengende grøntkorridor med 
naboeiendommene, vil bruksverdien for allmennheten 
bli redusert. Miljøverndepartementet finner etter dette 
at det er grunnlag for å ta innsigelsen til følge. 

Vi vil gjerne gratulere alle naboene som har stått 
på for å forhindre bygging i den vakre parken 
på Skillebekk! 

Fortsatt fra  side 1 

Filipstad-planene 
 
Området som nå er i støpeskjen er stort, 
nærmere 300 dekar; for å sammenligne med 
noe, kunne store deler av Grünerløkka ha 
fått plass her ! 
 
Filipstad  var navnet på en av løkkene i  
Bymarken. Man mener at navnet skriver fra  
apoteker Philip Philipsen Moth eom skal ha eid 
en urtehage i området på 1650 –tallet.  
Her har nok hersket fred og fordragelighet inntil 
høsten 1866. Da begynte utstikningen av 
jernbanetraseen vestover fra Piperviken. 
Ingeniørene som sto for arbeidet ble ikke godt 
mottatt av de innflytelsesrike villaeierne som 
etterhvert hadde etablert seg innover i 
Frognerkilen.Det fortelles at en av dem måtte 
fjernes med makt da han stilte seg over et  
borehull etterat lunta var tent !  
 
Protestene til tross ; Jernbanelinjen Christiania 
–Drammen ble åpnet i 1872. 
Havnevirksomheten i området ble ikke etablert i 
noe særlig omfang før i mellomkrigstiden. Før 
det og parallelt med havnevirksomheten var det 
både dame-, og herrebad på Filipstad. Attpåtil  
et hestebad har det vært her ute.  
Den til nå mest dramatiske hendelsen på 
Filipstad må uten tvil ha vært eksplosjonen 
søndag 19. desember 1943. D/S Selma hadde 
kommet til  til kai dagen før  for å losse 1200 
tonn ammunisjon. Uten at man kjenner 
forklaringen  gikk ammunisjonen i luften denne 
søndag ettermiddagen. Resultatet var 
katastrofalt: 120 mennesker ble drept og over 
400 såret. Over 400 bygninger ble totalt ødelagt 
og virkningene av eksplosjonene kunne merkes 
langt inn i nordmarka. 
Etter krigen har det vært betydelig utvikling på 
Filpstad både mht jernbanedrift og 
havnevirksomhet. 
Som en kuriosistet kan nevnes at et kjent 
symbol som i mange år markerte Banan-
Mathiesens bananmodneri ytterst på Hjortnes 
kaia : Den gigantiske bananen, i disse dager 
vises på Høvikodden. 
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Hva kan vi , som nærmeste naboer, ønske oss av 
planene for Filipstad ?  
Uansett hvilken utbyggingsmodell som velges vil vi 
nok få nye spennende bryggeområder å spasere på, 
men ikke uten en stor fare for at den gamle byen 
forsatt vi bli liggende i bakre rekke. Vi må sloss for 
at vi får opprettholde så mange som mulig av de fine 
siktlinjene vi har ut mot fjorden. 
Vår bydel har stor mangel på er friarealer og ikke 
minst arealer det går an å drive idrett på. Det er ikke 
mange av våre barn og ungdommer som får 
anledning til på uforpliktende vis å drive 
idrettsaktivitet. Her kan Filipstad virkelig gi  vår 
bydel et løft. 
Kåre Willoch skrev en lesverdig kronikk i 
Aftenposten 10. februar. Han påpeker hvilke 
fantastiske muligheter byen vår har til å åpne seg 
mot fjorden nettopp på Filipstad. Han stiller også det 
betimelige spørsmål om hvem som egentlig eier 
arealene. Formelt sett Havnevesenet og NSB, men 
er ikke det egentlig byens befolkning ?  
Er almenheten best tjent med at man skaffer noen 
millioner til Havnevesen og NSB ved å tillate salg 
og nedbygging av disse strandarealene, eller vil det 
være bedre for almenheten å få an park her ?, spør 
Willoch. 
Et annet  brennaktuelt tema er rekkefølgen i 
utviklingen av Fjordbyen. 
Det er nok ganske bred enighet blant politikerene at 
man må utvikle Bjørvika først. Her er snart operaen 
oppe og senketunnelen i gang. En storstilet satsing 
på Filipstad nå, vil sannsynligvis forsinke Bjørvika i 
mange år. Men som de største eiendomsbesitterne 
på begge sidene av Havna, sitter nok Havnevesenet 
og NSB med svaret også på dette spørsmålet. 
 
 
 
 

Bildet viser Narud Stokke Wiig sitt utkast, med et stort sammenhengende 
parkdrag fra Undomsklubben og helt ut til fjorden. 
 
Høsten 2005 inviterte de to store grunneierene 
på Filipstad; Oslo Havn KF og  ROM 
eiendomsutviklinng  6 arkitektfirmaer til å 
utarbeide hvert sitt bidrag til en byutviklingsplan 
for Filipstad. Allerede i premissene for 
konkurransen ble det gjort klart at man så for 
seg en høy utnyttelsesgrad: 
Hele 450 000 m2 bruksareal, eller en 
tomteutnyttelse på på 150 %. Av denne grunn 
lette man forgjeves etter de store parkene i 
strandsonen eller idrettsbaner i forslagene der de 
var utstilt i den gamle Generaldirektørboligen i 
slutten av januar. Riktignok var det enkelte av 
bidragsyterne som hadde fått til 
sammenhengende grøntdrag til tross for den 
høye utnyttelsen. 
Nå er det vel ikke overraskende at grunneierene 
går inn for maksimal utnyttelse av sine 
eiendommer; det er jo da det blir størst gevinst. 
Men om det er et av de utstilte forslagene som 
skal legges til grunn for utviklingen på Filipstad  
vil være et politisk spørsmål. Planene må jo 
behandles i Oslo Bystyre før de kan settes ut i 
livet. Her ligger den muligheten vi har til å  
påvirke utviklingen på Filipstad. 
Fjordbykontoret, som er en avlegger av Plan- og 
bygningsetaten har også så smått begynt å  
engasjere seg i Filipstadutviklingen, men har 
ikke kommet lenger enn til startgropa foreløpig. 
Det er grunneierne som har initiativet på 
Filipstad. 
 
Bildet til høyre viser LPO sitt utkast. Forslaget innebærer et stort lokk 
over E 18, som muliggjør en rask oppstart av prosjektet. 
 5 



             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

                                                                        

Hva gjør alle ett- og to-roms leilighetene med 
bomiljøet vårt ? 
I Beboerforeningens barndom, tidlig på 70-tallet, var en av de tingene som opptok oss sterkt det vi kalte for  
snikkontorisering. Vi registrerte at mange av de store leilighetene på Ruseløkka ble tatt i bruk som kontorer. 
Selv om det var ulovlig i forhold til reguleringsplanen var det allikevel ganske utbredt. Man skjulte seg gjerne 
bak blomsterpotter og boliggardiner. Det vi fryktet var at barnefamiliene ville forsvinne fra strøket fordi  
de store leilighetene ble tatt til kontorer. Dermed ville det bli færre barn på skolen og mindre liv i gatene. 
Heldigvis tok utviklingen en annen retning enn vi fryktet. Det ble etterhvert mer populært å bo i byen, og mer  
lønnsomt å leie ut til boligformål enn til kontorer. 
Nå er det et annet problem det er grunn til å ta på alvor og som kan gi de samme negative følgene for et 
bomiljø som snikkontoriseringen på 70-tallet. Flere gårder på Ruseløkka har i den senere tid blitt omgjort 
fra store familieleiligheter til småleiligheter. Eksempler her er Huitfeldts gate 30 som bestod av 8 leiligheter 
i størrelse fra 100 til 130 m2. Nå  består den av 17 småleiligheter. Observatoriegaten 12 er nylig blitt 
rehabilitert og består nå av over 40 småleiligheter; de minste under 20 m2 ! Man ser den samme tendensen når 
det gjelder nybygg: Færre familieleiligheter og flere ett- og to roms. 
Utviklingen drives fram av en enkel mekanisme : Utbygger får større fortjeneste jo flere boenheter han 
greier å presse inn på en tomt eller i en gård. 
 

Henrik Ibsens gate ! 
I Ibsenåret  har Bystyret vedtatt å gi nederste 
delen av Drammensveien nytt navn – Henrik 
Ibsensgate!Strekningen fra Solli plass til  
Nasjonalteateret får navn etter vår største 
dramatiker.  Her ligger leiligheten han 
bodde i de siste årene av sitt liv, på hjørnet 
av Arbinsgate og nå Henrik Ibsensgate. 
I Henrik Ibsens gate ligger enn så lenge 
også den Amerikanske ambassaden. Vi må 
jo håpe at den snart blir flyttet, og at det 
flotte bygget som sto ferdig i 1959 tegnet  av 
den finske arkitekt Saarinen blir kvitt  
sine fiendtlige gjerder og stengsler.  
 
Det må jo også få et nytt og verdig 
innhold; hva vil være mere passende enn 
et  institutt tilegnet vår verdensberømte 
dikter ! 
  
 
 
 

Dersom denne utviklingen får fortsette uhindret vil 
det om ganske få år bli vanskelig eller umulig å bo 
med barn i sentrale bystrøk. Vi tror at dette er en 
utvikling ingen politikere eller planleggere ønsker. 
Men det kan bli resultatet dersom man fullstendig 
overlater byutviklingen til markedskreftene. 
Norsk Form utgav i 2005 en bok som heter ”Bo i 
bysentrum” skrevet av samfunnsgeograf Guro 
Voss Gabrielsen og arkitekt Bård Isdahl. Boken 
drøfter blant annet om dagens by- og boligutvikling 
gir gode nok vilkår for barna. Kan anbefales. 
 
Erik Karlsen 
 
 

 
Barn i  bakgården i Observatoriegaten 21. Snart et sjeldent syn ? 
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Hva skjer med portnerboligen på Tinkern, 
eller hvorfor skjer det ikke noe ? 
 
 
 
 
 
 

 
Portnerboligen på Tinkern, visstnok ikke en egenlig portnerbolig, men iallefall 
et hyggelig hus om det hadde blitt satt i stand. 

 

Vika Borettslag fikk  
OBOS  rehabiliteringspris 
Dette driftige borettslaget på hjørnet av  
Huitfeldtsgate og Løkkeveien har fått OBOS 
rehabiliteringspris på kr. 100 000.  
Vi har sakset følgende fra borettslagets egen 
hjemmeside :www.vikaborettslag.no  
Vika borettslag var ett av tretten nylig rehabiliterte 
boligselskaper som ble vurdert til å motta prisen på 100 
000 kroner. Rehabiliteringsprisen ble i år delt ut av OBOS 
for sekstende gang. Det er et krav at fornyelsen må være 
bestilt og betalt av beboerne selv. Den omfattende 
rehabiliteringen av 1890-tallsgårdene i Vika gjorde inntrykk 
på juryen: 
– Rehabiliteringsarbeidene er svært gjennomarbeidet og 
nydelig utført. Hvem skulle tro at de flotte boligene var 
klare til å rives for bare åtte år siden, sier juryleder 
Thorbjørn Berntsen. 

Borettslaget har også fått godkjent sin 
reguleringsplan om nye forhager; så utover våren 
kan vi kanskje se noen ivrige beboere gå igang 
med å bryte opp asfalten! 
 

Beboerforeningen på 
nett ! 
I styret har vi en stund tenkt på at 
beboerforeningen må få egen hjemmeside 
på internett. Så langt har vi ikke kommet ennå. 
Men vi er så heldige at vi får være med på en 
side som heter: 
www.huitfeldtsgate.org  
Her ligger innkallingen til årsmøtet vårt, og hele 
dette nr. av Ankern.  Klikk dere inn og følg med ! 
 
 

 

Utvidelsen  ble plassert til venstre på 
bildet og tok mer eller mindre hele 
veien inn i Tinkern. Dette var vel i 
utgangspunktet ingen god ide, med 
tanke på alle protestene mot å bygge i 
Tinkern i det hele tatt. Når så Miljøvern- 
departementet i sommer endelig fastslo 
at Tinkern skal være friareal , puttet 
Omsorgsbygg KF barnehage- planene i 
skuffen for godt. Får forfallet lov til å 
fortsette som nå, tar det ikke lang tid 
før hele bygningen er ødelagt. De 
andre kommunalt eide bygningene som 
stod på Tinkern forsvant på denne 
måten: Slett vedlikehold-forfall-brann-
riving.  
Burde ikke denne fine bygningen 
egentlig bli et lite bydelshus, med en  
hyggelig liten kafe og et par 
møterom for bydelens foreninger 
som ikke har for mange steder å 
gjøre av seg ? 
 

Den såkalte portnerboligen på Tinkern har stått tom i mange år. For et par år siden pågikk det noe 
arbeid der, blant annet for å lage bedre drenering rundt huset. Arbeidet stoppet opp, og bygningen 
har siden stått og forfalt. Den eies av kommunen, og det er Omsorgsbygg KF som har ansvaret for 
den. Hos Omsorgsbygg KF får vi følgende forklaring: 
De hadde en plan om å lage barnehage der. Men bygningen er for liten til en 4-avdelingers 
barnehage. Det førte til at omsorgsbygg fikk laget et prosjekt hvor huset ble utvidet inn i Tinkern. 
 

SOMMERFEST PÅ TINKERN 
I fjor sommer arrangerte vi en hyggelig 
sommerfest på Tinkern sammen med  
Historielaget. Det var marked, musikk, 
boller, brus og skattejakt i parken. Vi  
skal gjenta suksessen i år. Datoen er ikke 
bestemt. Det blir satt opp plakater og 
kunngjort på www.huitfeldtsgate.org 
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Ruseløkka / Skillebekk 
beboerforening 
Innkalling til generalforsamling og årsmøte 
 
Torsdag 30. mars kl 1830 på 
 
Ruseløkka Skole, personalrommet. 
Dagsorden: 
 
1. Årsberetning 
2. Regnskap 
3. Valg 
4. Eventuelt 
 
Det sittende styre tar gjenvalg, men oppfordrer 
medlemmer til å være med i styret, det er mange 
saker å ta fatt i. 
Vi kan trenge friskt blod og unge krefter med i 
arbeidet for å bevare Ruseløkka/Skillebekk som et 
godt sted å bo. 
 
Kl. 1930 starter det åpne møtet på samme sted : 
 
TEMAET ER PLANENE FOR BYUTVIKLING 
PÅ FILIPSTAD. 
Vi har fått  Bernt Stilluf Karlsen, styreleder i 
Havnevesenet til å redegjøre for de planene som 
Havnevesenet og NSB har for Filipstad. Fra
byutviklingskomiteen kommer nestleder Rina
Brunsell Harsvik. Avdelingsdirektør Erik Dahl fra
Plan- og bygningsetaten vil presentere noen av de 
tankene etaten og Fjordbykontoret arbeider med når 
det gjelder Filipstad.  
Dette vil jo også bli en fin anledning for oss beboere
til å komme med synspunkter på hva disse store
arealene bør brukes til. 
 

VEL MØTT ! 
 
RUSELØKKA-SKILLEBEKK BEBOERFORENING ER EN TVERRPOLITISK ORGANISASJON
SOM ARBEIDER FOR Å TA VARE PÅ OG UTVIKLE BOMILJØET I VÅR BYDEL. 

VIL DU BLI MEDLEM, KAN DU BENYTTE VEDLAGTE POSTGIRO. DU MÅ HUSKE PÅ Å  
SKRIVE NAVN OG ADRESSE PÅ INNBETALINGEN. 

(REGISTRERTE MEDLEMMER HAR FÅTT TILSENDT GIRO I POSTEN) 
HAR DU SPØRSMÅL ELLER NOE DU VIL TIPSE OSS OM KAN DU RINGE EN AV OSS I STYRET. 

VI TRENGER FLERE MEDLEMMER OG FLERE AKTIVE. OPPGAVENE STÅR STADIG I KØ. 
Styret og redaksjonen for dette nr. av Ankern har vært: 

Anne Falkenberg  22 44 30 74, Kjersti Fraas Hemmen  22 55 34 84 , Svein Jarle Johnsen 22 83 30 80, 
Johan Georg Johannesen 22 43 05 63, Erik Karlsen 22 55 52 88,  

Georg Malinsky 408 63 240 Arne Aashildrød 22 44 12 74 
Følgende e-post adresser kan også benyttes: 
annfalk@online.no eller gbkarlse@online.no 
 
Vinterstemning I Huitfeldtsgate februar 2006. Det 
er vel dette vi kan kalle beboerparkering ! 
 
 
På dette flyfotoet av Filipstad kan vi se hvordan 
området så ut I 1936. Legg merke til alle de store 
bygningene ut mot jernbanen. De ble alle sammen 
ødelagt av eksplosjonen på Filipstad under krigen. 
Dettte og flere interssante gamle flyfoto av Oslo 
kan du finne på www.byarkivet.oslo.kommune.no  
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