GRØNT LYS
Ruseløkka/Skillebekk beboerforening er i stor grad tuftet på
beboernes kamp for å bevare friarealer og grøntområder.
Årets utgave av Ankern dykker dypere ned i dette grønne
som vi har kjempet for og det grønne som omgir oss i hverdagen.
Vi prøver også ut grønne løsninger generelt og tester i år ut
digital Ankern. Vi håper du er klar for et grønt skråblikk på
bydelen vår!

ER RUSELØKKA/SKILLEBEKK EN GRØNN BYDEL?
ER KAMPENE FOR DE GRØNNE LUNGENE OVER?
HVOR MANGE TRÆR HAR VI I NABOLAGET VÅRT?
HVOR LIGGER OSLOS FØRSTE MILJØGATE?
HVOR GAMMEL ER DEN?
KJENNER DU SNARVEIENE I NABOLAGET?

ER VI GRØNNE?

Er Ruseløkka/Skillebekk den GRØNNE bydelen?
Av Helge Refsum Irgens og Sigrid Moldestad
Tja… hva er egentlig en grønn bydel?
En bydel preget av høy kollektivtrafikkandel, lav bilandel, lite
biltrafikk, grønne energiløsninger, mye gjenbruk blant beboerne? Mange hager, grøntområder, parker og trær?
Stor andel grønnmalte hus? Eller sterk «grønn holdning»
blant beboerne? ....Og hva er egentlig det?
Meningene vil være delte, og enkelte blir fort røde i toppen
av for mye grønt snakk, men vi har valgt å gi denne utgaven
av Anker’n et grønt drag, så kanskje vi kan se litt nærmere
på hvor grønt nabolaget vårt egentlig er?

Når det gjelder kollektivtilbudet er Ruseløkka/Skillebekk
utvilsomt helt i toppklassen, med et buss/trikk/T- bane/tog
og båt-tilbud de fleste vil misunne oss. For ikke å snakke om
sparkesykler, så da gjør jeg ikke det. Vi har sammenhengende sykkelfelt (av varierende kvalitet) fra Skillebekk til Henrik Ibsens gate. Vi har gang- og sykkelvei til Frognerstanda
og det ryktes at flere sykkelveier er planlagt.

Vi har, som sentrale byområder i de fleste store byer verden
over, en relativt lav privatbilandel: På Ruseløkka disponerer
færre enn hver 3. husstand egen bil. På Skillebekk er det noe
høyere. Vi har i dag svært lite gjennomgangstrafikk sammenlignet med hvordan det var her på 70 og 80 tallet.
Når det gjelder hager, grøntområder, parker og trær er vi faktisk ganske godt utrustet, med unntak av private hager. Ikke
bare deler vi grense med selveste Slottsparken i øst, Hydroparken i nord og den gamle hagen rundt Munkedamsveien
62a (i dag Villa Heftye). Vi har takket være iherdig kamp fra
beboere i nabolaget flere trivelige småparker som Tinkern,
Skillebekkparken, Ankerhagen, parkområdet mellom Observatoriet og Nasjonalbiblioteket, Lilleparken i Svoldergate og
Sommerfrydparken.
I tillegg har vi Oslos første miljøgate i Lassonsgate og tilløp
til grønne byrom på Harriet Backers Plass og i nedre skolegård på Ruseløkka skole. Barn og unge i området har dessuten sin egen hage på Rufus, og diverse barnehager som er
tilgjengelige deler av døgnet.
Dersom friareal til fysisk aktivitet også drar bydelen i grønn
retning kan vi telle med vi Trafotaket, skolegården på Ruseløkka og Tuftepaken på Tinkern torget. Enkelte av de som
bor her har også tilgang til den myteomspunnede tennisbanen på i Observatorie terrasse.
Ifølge plankartene til Oslo kommune har vi ca 764 trær i nabolaget.

Hva så med holdningene blant oss som bor på Ruseløkka og
Skillebekk? Er de grønne?
Tja, de er vel temmelig sammensatt. Slik holdningene vel er
til det meste i en sentral «smeltedigel» som Ruseløkka/Skillebekk. Forsteder blir ofte mer uniforme?
Et måleparameter for holdninger kan være å se på hvilke
politiske partier vi støtter. Har partiene som gjerne omtales
som «de grønneste», større oppslutning hos oss enn i andre
bydeler i Oslo?
Om en tar utgangspunkt i Stortingsvalget sist høst er svaret
på det muligens nei, men her ligger det en potensielt gedigen feilkilde: Det er kun stemmene som ble avgitt på selve
valgdagene 12 og 13 september som ble fordelt på byens
stemmelokaler. I coronaåret 2021 valgte over ¾ av byens
befolkning å forhåndsstemme. Tallene må derfor leses med
en STOR klype salt. Grafikken viser hvordan stemmegivningen på Oslo Handelsgym så ut de 2 valgdagene, sammenliknet med hele Bydel Frogner, Oslo og Norge.
Dersom oppslutning om plantekasser sier noe om grønn
holdning kan beboerforeningen melde at det var stor interesse for plantekassene i 2021. Det gjenstår å se om det
var et coronablaff.

Vi kom vel egentlig ikke så veldig langt i dette lille forsøket på å besvare spørsmålet stilt i innledningen. Men som
helt objektiv og nøytral Ruseløkka/Skillebekk-beboer, som i
likhet med flertallet (?) som bor her hverken født eller oppvokst i bydelen, er vi helt sikre på en ting: Vi bor i en av Oslos triveligste bydeler. Og sammen kan vi bidra til at den blir
enda bedre - ikke minst gjennom en aktiv beboerforening
der også DU engasjerer deg! Blå, grå, rød eller grønn!

SNARVEIER

Hurtigguide til de beste snarveiene på
Ruseløkka/Skillebekk
Av Erik Karlsen og Sigrid Moldestad
Den ujevne bebyggelsesstruktren i nabolaget vårt og alle
de små grønne lommene legger tilrette for mange fine
snarveier.
Her er et lite utvalg, fra vest til øst:
1. Gangsti i Svoldergata mellom Bjørn Farmannsgate og
Gabelsgate.
2. Gangsti/trapp fra Framnesveien opp til Tinkern
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3. Innkjørsel/gangsti fra Drammensveien til Observatorie
terrasse.
4. Gangsti fra Drammensveien til Observatorie terrasse.
5. Gangvei fra Observatorie terrasse til Munkedamsveien.
6. Gangstier langs Nasjonalbiblioteket fra Drammensveien
og i Observatorie Terrasse mellom Tomlesgate og Observatoriegata.
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7. Gangvei fra Lassonsgate til Munkedamsveien
8. Gangsti diagonalt gjennom Ankerhagen fra Parkveien til
Hansteensgate
9. Vei/gangvei gjennom Sommerfrydparken fra Huitfeltsgate til Munkedams- veien
10. Gangvei fra Løkkeveien opp til Kronprinsensgate.
11. Trapp, gate og tidvis åpen bakgårdspassasje mellom
Vikaterrassen, via Kronprinsensgate og til Arbinsgate.
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LASSONSGATE

Oslos første miljøgate kan snart feire 50 års-jubileum
Av Vigdis Lian
Lassons gate på Ruseløkka er en grønn oase og rekreasjonsområde for strøkets beboere og forbipasserende.
Gatetunet ble offisielt åpnet i 1975 av ordfører Brynjulf Bull,
men formelt regulert som lekegate av Oslo bystyre i 1977.
Bakgrunnen var bla at barn i indre bydeler skulle sikres tilstrekkelige lekemuligheter i nærområdet. Fysisk er den 150
m lange miljøgata den samme i 2021 som den var i 1975 –
avgrenset av Parkveien og Huitfeldtsgate i hver sin ende.
Gata er et viktig miljøtiltak, og trær og busker gir «rommet» et grønt preg.
Lekeplassen, bordtennisbordet og treningsapparatene er
skattet og hyppig brukt av folk i nærområdet, og nykommeren Lesekiosken er godt besøkt.

Imidlertid er deler av gata er svært mørke og skyggefulle,
og den preges dessverre av mange års forfall og manglende vedlikehold, mao er det behov for oppgradering og til
dels nytenking, som både vil høyne byrommets rekreasjonsverdi og bedre det visuelle miljøet.

Nærmiljøgruppa, som består av dedikerte beboere og naboer til Lassons gate, er i aktiv kontakt med både bydelen
og kommunen med tanke på et forestående 50 årsjubileum
i 2025 for Oslos første miljøgate. Vi har bl.a spilt inn forslag
om en rekke tiltak som over en femårs periode vil kunne
bedre forholdene fysisk og visuelt, og som vil høyne bruksverdien og rekreasjonsopplevelsen vesentlig. Gruppa organiserer hver vår og høst fellesdugnader i gata for å forsøke
å redusere forfallet og bedre det løpende vedlikeholdet.
Av tiltakene vi har foreslått, er oppholdsplasser der det er
mest sol og samlingsplass for voksne nær et sted der barn
kan leke, nye benker og bord, nytt gatebelegg, ny gatebelysning, grave ned mottakskontainere for søppel, flasker
og metall ol. Dette er investeringer som vil befeste Lassons
gate som leke –og rekreasjonsområde.

Nærmiljøgruppa har sendt brev med grundig dokumentasjon av tilstanden pt og hvilke muligheter som ligger i oppgradering og fornying både til bydelen, til byrådene for byutvikling, miljø og samferdsel og kultur, idrett og frivillighet
og selvfølgelig til de relevante kommunale fagetatene.
Vi har også bedt om et møte med bydelsadministrasjonen
i nær framtid og er i god dialog med de enkelte styrene i
sameiene i Lassons gate. Ankerhagen og Trafotaket er et
utviklingsprosjekt i Bydel Frogner, og bydelen bør med fordel knytte en oppgradering av Lassons gate til utviklingsprosjektet Ankerhagen-Trafotaket. Å knytte de tre områdene tettere sammen vil gi et langt bedre samlet tilbud om
mangfoldige aktivitetsmuligheter og tilrettelegge for en
aktiv, sosial møteplass til bydelens innbyggere.
Nå er det viktig at alle parter bidrar til å dra lasset sammen
frem mot 2025.
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SOMMERFRYD

Hurra for Sommerfrydparken!
Av Gunnar Bolstad
Striden om Sommerfrydparken har vært en nyttig øvelse for
beboerforeningen. Vi oppdaget tidlig en mystisk manøver
som utbyggingsselskapet Winta i all stillhet bedrev overfor
nøkkelpersoner i bystyret for å bygge et gigantisk høyhus i
parken, og kom raskt i gang med mottrekk.
Wintas forsøk på å omgå Plan- og bygningsetatens forventede avslag ved å sluse saken inn til politisk behandling ble
vanskelig å gjennomføre når vi luftet saken offentlig gjennom nettaviser og sosiale medier. Samtidig løp vi etter Winta til de samme politikerne de hadde truffet.
Saken endte med et klart bystyrevedtak, der Winta ble nektet å fremme en sak om utbygging. Vedtaket var viktig, fordi
det ikke åpner noen mulighet for utbyggere til å komme tilbake med nye, gigantiske planer. Små planer, derimot – det
er det fare for at vi kommer til å få se. Mer om det til slutt.

Sommerfrydløkken
Sommerfrydparken slik vi kjenner den er nokså ny. Den ligger oppå den gamle jernbanetraseen inn mot Vestbanestasjonen, og ble anlagt i forbindelse med byggingen av leilighetene i Lassons gate og Strupen. Men navnet Sommerfryd
har lange tradisjoner, og betegnet en stor løkkeeiendom i
området.
Vi finner løkken på flere gamle kart over Christiania. På ett
av dem, Christen Heibergs kart fra 1785, kan vi se at den går
under navnet Klokkerløkken – etter klokkeren Joachim Hass,
som eide den fra 1749 til sin død i 1789. Da ble løkken lagt
ut på auksjon, og vi kan lese at det på eiendommen fantes
«en 2 Etage tømmeret Hoved-Bygning klæd med Bord og
malet, som bestaaer af Forstue, Stue med Kakkelovn udi, Kiøkken og Spiise-Kammer, samt over over en stoer Sahl og
2de Kammere,
Det fantes ellers husmannsstue, vognskjul og en låvebygning, samt en lysthage – alt innhegnet med et rødt plankegjerde.
Det ble restauratøren Fredrik Thoms som overtok løkken og
som startet serveringsvirksomhet der. Siden overtok konditor Poul Caspary, som ble sittende med eiendommen til den
danske restauratøren Nils Helverschous kjøpte den i 1819.
Selv om Skydeselskabet Christian Augusts Venner allerede
hadde losjert på Sommerfrydløkken siden starten i 1810,
er det særlig Helverschous navn vi forbinder med selskapets stolte historie. Konkurransen pågikk ukentlig helt fram
til jernbanen og sviktende medlemsoppslutning førte til en
styrt avvikling i 1869. Deltakerne skjøt dels på blink, dels på
dyrefigurer. «At skyde Papegøien» var en populær variant.
Banen lå på tvers av det som nå er Sommerfrydparken. Både

hovedhuset og deler av den gamle kjeglebanen som var i
drift i mange år, lå inne på det området som nå er park.
Byutviklingen og eiendomsparsellering gjorde at den opprinnelige Sommerfrydløkken gradvis ble oppløst. Byens første ordfører, Andreas Tofte, var en av aktørene. Der Via Vika
nå står, etablerte han Toftes Gave – en «Redningsanstalt for
moralsk fordærvede Børn».
Siden kom jernbanen. Skinnegangen skar tvers gjennom
Munkedammen og restene av Sommerfrydløkken. Restene
av den gamle jernbanetraseen er et av Byantikvarens fremste
argumenter for å bevare Sommerfrydparken som et grønt
og åpent friområde.

Dagens situasjon
Parken ble regulert som offentlig friområde i 1999 som en
kompensasjon til lokalbefolkningen etter at store deler av
det gamle jernbanearealet ble bebygget. Mange har glede
av parken i dag – fotgjengere, hundeluftere og ikke minst
naboer som trenger lyset og åpenheten som parken gir. Det
er behov for et friareal i dette tettbebygde området. Det
er imidlertid rom for forbedring, og et spennende initiativ
for å koble parken tettere på en fornyet gangakse gjennom
Ruseløkkveien er det all grunn til å heie fram. Likeledes bør
kommunen komme på banen for å legge bedre til rette for
bruk av det som faktisk er en eksisterende ballbane.
Nå er Winta ute av kabalen, men Munkedamsveien 37 A/S,
som fester eiendommen fra Banenor Eiendom, snuser fremdeles på muligheten for å tjene raske penger. I forrige runde
åpnet Plan- og bygningsetaten for et mer beskjedent hus på
2-4 etasjer ut mot Munkedamsveien.
Vi ser av postjournalene at M37 A/S nokså nylig har hatt en
såkalt forhåndskonferanse med PBE, uten at vi kjenner utfallet av denne eller de videre intensjoner. Vi må imidlertid
regne med at det vil komme nye angrep på friarealet, og at
vi må følge godt med.

Har du betalt medlemskontingent for 2022?
Hovedmedlem: kr 200
Husstandsmedlem: kr 50
Pensjonister og studener: kr 100
Boligsameie inntil 20 leiligheter: kr 1000
Boligsameie 20-50 leiligheter: kr 3000
Boligsameie over 50 leiligheter: kr 5000

Kontonr: 0530 37 92165
VIPPS: 48015

GENERALFORSAMLING 2022
Ruseløkka/Skillebekk
beboerforening
Tid: 28. april kl 18.30
Sted: Auditoriet, Ruseløkka Skole
Agenda:
1. Styrets årsberetning
2. Økonomisk oversikt
3. Valg
4. Eventuelt
5. Foredrag ”Drømmen om Fillipstad”

VEDTEKTER

§ 1. MEDLEMSSKAP
Ruseløkka/Skillebekk beboerforening er en tverrpolitisk forening
for alle beboere i det naturlig avgrensede området sør for Henrik Ibsens gate, øst for Leiv Eriksons gate, nord for Filipstadveien
og vest for Ruseløkkveien /Cort Adelers gate/Munkedamsveien. Personer som bor utenfor dette området kan opptas som
støtte- medlemmer uten stemmerett. Som medlemmer regnes
hovedmedlemmer, husstandsmedlemmer og en representant
for hver enhet i et sameie/borettslag som har tegnet sameiemedlemsskap.

§ 2. FORMÅL
Foreningens formål er å ivareta beboernes interesser for å bedre og styrke bomiljøet. Foreningen skal så vidt mulig samarbeide med andre velforeninger, aksjonsgrupper og
institusjoner i saker hvor vi har felles interesser.

§ 3. KONTINGENT
Generalforsamlingen fastsetter medlemskontingent etter forslag fra styret, for henholdsvis enkeltpersoner og borettslag/
sameier.

§ 4. GENERALFORSAMLING
Foreningens øverste myndighet er generalforsamlingen som
holdes en gang hvert år innen utgangen av juni. Tid og sted
for generalforsamling blir kunngjort på hjemmesidene www.ankern.org, på foreningens Facebookside og gjennom email. Dette skjer med minst 3 ukers varsel. Medlemmer kan fremme forslag til nye styremedlemmer og punkter de ønsker stemt over
innen 2 uker før generalforsamlingen. På generalforsamlingen
vil det redegjøres for aktuelle saker som er under arbeid eller
har blitt arbeidet med siden forrige generalforsamling.

Også

regnskap og medlemstall blir gjennomgått. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig ved de frammøtte, stemmeberettigede medlemmene.

§ 5. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling hvis styret
eller minst 25 medlemmer finner det nødvendig. Ekstra ordinær
generalforsamling kunngjøres snarest mulig, og senest innen
4 uker etter at kravet er framsatt skriftlig til styret, og kan bare
behandle saker som er kunngjort i innkallingen. Slik innkalling
kunngjøres på samme måte som en ordinær generalforsamling,
med minimum 3 ukers varsel.
Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdyktig ved de
frammøtte, stemmeberettigede medlemmene.

§ 6. STEMMERETT
På en generalforsamling kan medlemmene bare stemme ved
personlig frammøte. Stemmerett har enhver som individuelt eller gjennom sitt borettslag har betalt kontingent for siste kalenderår, eller vært betalende medlem minst en måned.

§ 7. VOTERING
På generalforsamlingen treffes valg og beslutninger normalt
ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har møteleder, som
er et av styremedlemmene, dobbeltstemme. Votering skal skje
skriftlig om 3 eller flere stemmeberettigede forlanger det.

§ 8. DAGSORDEN
Dagsorden på generalforsamlinger skal inneholde årsberetninger, regnskap, valg, innkomne forslag og eventuelt. Saker under
eventuelt kan diskuteres, men ikke voteres over.

§ 9. VALG
På generalforsamlingen velges foreningens styre. Styret skal bestå av inntil 7 medlemmer med inntil 2 varamedlemmer. Styret
utgjør også redaksjonen i Ankern. Alle valgte tillitsmenn fungerer ett år.

§10. VOTERING I STYRET
Styrebeslutninger krever alminnelig flertall, ved stemmelikhet
har ordstyrer dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når
minst halve styret er tilstede.

§11. MEDLEMSMØTER
Styret innkaller til medlemsmøter etter behov eller hvis minst
10 medlemmer ber om det. Medlemsmøter innkalles via facebook, foreningens hjemmesider og pr epost, fortrinnsvis med
minst 8 dagers varsel.

§12. VEDTEKTSENDRINGER
Endringer i disse vedtekter kan bare vedtas på ordinær generalforsamling og krever 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer
skal framsettes skriftlig til styret innen utgangen av januar.

§13. OPPLØSNING
Krav om oppløsning må framsettes på ordinær generalforsamling med 2/3 flertall. Endelig vedtak om oppløsning kan deretter fattes på ekstraordinær generalforsamling med alminnelig
flertall. Ved eventuell oppløsning skal foreningens aktiva anvendes til veldedige formål innen distriktet etter forslag som
ved votering får alminnelig flertall.

