
side 1 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TVERRPOLITISK LOKALAVIS UTGITT AV RUSELØKKA / SKILLEBEKK BEBOERFORENING 

NR.68 

Feb. 2011 

NEI TIL 
CRUISEHAVN PÅ 
HJORTNES !!! 
Les mer om cruisehavnplanene på 
side 3. 

 
Vi har foreslått at det 
etableres en BALLBINGE i 
den såkalte Sommerfryd-
parken. I dag en lite frydefull 
grusplass. Se side 4 

HAFSLUND VIL 
LEGGE BESLAG PÅ 
TRAFOTAKET I  
2 ÅR ! 
Da vi tok kontakt med 
bydelen for å høre hvorfor 
det ikke var noe skøyteis 
på trafotaket i år, fikk vi 
vite at det skulle repareres 
og ikke kunne brukes til 
verken skøytebane eller 
ballspill på 2 år. Se side 4 

Den nye bydelen på Filipstad 
Om ikke mange år vil havna bli tilgjengelig. 
Filipstad havn blir en ny stor bydel i Oslo og 
planene  legges nå! Ruseløkka/Skillebekk området 
er nærmeste nabo. Skal vi påvirke må det gjøres 
nå. Les mer om dette og planene for Fjordtrikken
på side 6

Da trikken kom til Vika... 
Det var i 1895, les mer på  side  5

VINTERFEST PÅ TINKERN ! 
Beboerforeningen planlegger vinterfest på 
Tinkern Lørdag 12. mars.  Det blir 
konkurranser i aking, snøballkasting på 
blink, skiløp med mer.  
Har du lyst til å bli med å hjelpe til ? 
Ta kontakt med oss på  post@ankern.org 
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Munkedamsveien 62 blir 
ingen hage for barn 
”Får barn i hagen”, skrev Aften så optimistisk i fjor om 
Generaldirektørboligen ved de gamle togsporene i 
Munkedamsveien. Avisen viste til at utbygger ROM 
Eiendom skulle anlegge barnehage og åpne hagen til 
friområde. Det som var mindre tydelig i artikkelen var at 
i tillegg til barnehage skulle det bygges et massivt 
kontorbygg på 5000 m2 på området, og at dette vil ta det 
meste av friområdet rundt. Det blir ikke mye hage igjen 
hvis planen blir gjennomført. 
 
Beboerforeningen har reagert både i forkant og etterkant 
av artikkelen i Aften. Erik Karlsen har skrevet flere 
leserinnlegg, og har skrevet klagebrev til bydelen og til 
Plan- og bygningsetaten. Klagen ligger nå til behandling 
hos Fylkesmannen. ROM Eiendom er svært irritert over 
at klagesaken har ført til forsinkelser i byggeprosjektet 
sitt, kom det frem etter en henvendelse fra 
Beboerforeningen. 
 
Ikke behov  
Noe av hovedgrunnen til at vi har reagert så sterkt på 
utbyggingen er at dette byggeprosjektet er kommet i 
stand rett før hele Filipstadområdet skal ses på under ett 
i Fjorbyplanen. Det massive kontorbygget vil komme i 
tillegg til en lang rekke andre store kontorbygg som er 
planlagt langs Munkedamsveien, og vi kan ikke se 

 
at det vil være et behov for ytterligere et kontorbygg på 
samme område. Når Filipstad blir ferdig utbygget vil 
behovet for kontorbygg være tilfredsstilt for flere årtier 
fremover.  
I tillegg vil det planlagte kontorbygget bryte dagens 
grense mellom kontorområde og beboerområde. Vi 
frykter at når denne grensen blir brutt vil det være 
enklere å bygge flere massive kontorbygg på det 
området som i dag stort sett er dominert av boliger. 
 
Nok barnehager? 
Beboerforeninger tror at ROM Eiendom har brukt 
barnehageutbygging i kontorlokalet som en døråpner for 
å få gjennomslag for sine byggeplaner. Vi er også for 
full barnehagedekning, men tror at behovet allerede er 
dekket i vårt område nå. Det er kommet en stor ny 
barnehage i Drammensveien 33A med over 100 plasser, 
en mindre en i portnerboligen på Tinkern for 36 barn og 
vis-à-vis er det kommet ytterligere en barnehage med 
162 plasser. I tillegg kommer den gamle Skillebekk 
barnehage med sine 70 plasser. 
  
Når det store kontorbygget i hagen til Generaldirektøren 
(”Stokkehagan”) står ferdig vil det riktig nok være plass 
til noen flere barnehagebarn fra andre steder i byen som 
skulle ha behov, men området som kunne ha vært åpnet 
som et spennende friområde for bydelens egne barn vil 
for alltid være bebygd med et kolossalt kontorbygg. Det 
synes vi er en trist tanke. 

,,,,, 

Den amerikanske 
ambassaden. 
Naboene på Huseby har klaget til 
Fylkesmannen på rammetillatelsen som er blitt 
gitt til prosjektet på Huseby. Men ikke bare 
det: De har også anklaget Fylkesmannen for å 
være innhabil i saken. Det må da antakelig  
oppnevnes en settefylkesmann for å behandle 
klagen. Om de når fram med klagen er 
tvilsomt, men de har kanskje greid å forsinke 
saken såpass at amerikanerne ikke lenger har 
penger på budsjettet til ny ambassade i Norge. 
SISTE: Det blir byggestart i høst i følge en 
notis i Aftenposten  28.1.11. 

BEBOERPARKERING
VEDTATT ! 
Bystyret vedtok i sitt møte 15. des. 2010 at prøve-
ordningene med beboerparkering skal gjøres 
permanent og gjelde hele byen innenfor Ring 2. 
Utenfor ring 2 vil det bli opp til den enkelte bydel 
om de vil gjennomføre ordningen.  
Dette var et viktig vedtak for oss som bor i byen. 
Det betyr at Oslo omsider kommer etter de fleste 
andre større byer i Europa som har gjennomført 
lignende ordninger for lenge siden. Så slipper vi 
kanskje å lete så lenge etter en plass til bilen som 
også vi har bruk for.  
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Bildet over er hentet fra en såkalt mulig-
hetsstudie av framtidige cruiskaier i Oslo. 
Det viser ett av de forslåtte alternativer for 
plassering av nytt anløpssted for 
cruiseskipene som kommer til Oslo hver 
sommer. Og som blir større og flere for 
hvert år.   
Studien er bestilt av byrådsavdelingen for 
byutvikling i Oslo kommune, og Plan- 
og bygningsetaten har ledet arbeidet 
sammen med VisitOslo AS og Oslo Havn 
KF. 
Det er undersøkt mange alternativer, noen 
er forkastet direkte, og man sitter igjen med 
noen få som antas realistisk å gjennomføre. 
Et av forslagene som antas realistisk, og 
som det vil jobbes videre med, er å lage ny 
havn for cruiseskipene på Hjortnes. 
Bildet viser forslag til utbygging av cruise-
havn på Hjortnes med en lang pir mellom 
Kongen og Colorline. Piren skal gi plass til 
to gigantiske cruisebåter i tillegg til 
Colorlines ferger.  
 

Cruisebåtene er i seg selv enorme, men de 
skal jo ikke ligge der permanent. Det skal 
imidlertid alle de nødvendige anleggene på 
land. Her vil det komme parkeringsanlegg  
for busser og biler, kjøreramper, og ikke 
minst passasjerterminal. Alt dette vil, som 
bildet viser, ligge på tvers rett ut for 
bebyggelsen på Skillebekk, og ganske 
effektivt stenge bydelen ute fra all kontakt 
med fjorden. Beboerne på Skillebekk har vel 
kanskje vent seg til Colorlines virksomhet. 
Selv om det skal godt gjøres å venne seg til 
lydnivået på hornet når skipene legger fra 
kai. Den lyden kan høres langt inn i 
Nordmarka ! 
 
 
Cruisehavn i tillegg blir for mye ! 
Ruseløkka/Skillebekk 
beboerforening vil jobbe aktivt for å 
hindre etablering av cruisehavn på 
Hjortnes.  
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En kjent Oslo- og Vikapatriot, Erik Melvold har 
skrevet om parken i sitt lokalhistoriske temahefte. 
Melvold bodde i Parkveien 76. Både han og moren 
var ivrige medlemmer av beboerforeningen på 70- 
tallet. 
-Utenfor der jeg bodde var det en liten lekeplass 
med plener og trær omkring; den heter i dag 
"Bervens løkke". Her var det "dumpe" (huske), 
"slenge" og karusell, pluss rikelig plass til ballspill 
og til skøytegåing om vinteren. Det slår meg 
egentlig hvor god råd Oslo kommune hadde i den 
tiden, for i alle parkene, også på "vår" vesle 
lekeplass, var det parkvakt. Han var mørkeblått 
uniformert og hadde ansvaret for orden i parken, 
som å passe på at større barn ikke var slemme mot 
de mindre. Og skulle en husmor et ærend i byen, 
kunne hun overlate oppsynet av småbarn til den 
gode parkvakten. 
 
En gang på slutten av 1950-tallet, tror vi, fikk Oslo 
Lysverker tillatelse til å bygge trafostasjon på 
Bervens løkke, under forutsetning av at de gjorde 
taket tilgjengelig for lek.  Året rundt er taket i bruk, 
om sommeren med ulike ballspill, sykkel og 
rulleskøytetrening.  Om vinteren har kommunen 
sørget for islegging slik at vi har kunnet gå på 
skøyter eller spille hockey.   
 
Da beboerforeningen konstaterte at det ikke kom is 
på taket i den flotte barfrostperioden før jul tok vi 
kontakt med Friluftsetaten. De fortalte at Hafslund 
skal ha ”byggevirksomhet, og at det derfor ikke blir 
skøytebane i vinter.  Ved henvendelse til Hafslund 
blir vi enda mer nedstemt.  Arbeidene kommer til å 
strekke seg langt inn i 2012, og taket kommer både 
til å være lageringsplass for anleggsmaskiner, 
materialer og brakker. 
 
To år uten denne aktivitetsplassen er en trist 
situasjon for både små og store.  En barndom 
går fort, og to år er en evighet.  Ikke frata barna 
aktivitetsmulighetene i nærmiljøet ! 
 

 
For beboerne i Vika har Reichweins plass vært rekreasjonsområde og lekeplass i mange 
 generasjoner. Dette bildet er fra tidlig på 1900 tallet, men slik var det helt til slutten av  
50-tallet da Oslo Lysverker gravde opp plassen og bygde transformatorstasjon. Gårdene i 
bakgrunnen er Parkveien 76 til venstre og Parkveien 75 til høyre. 

UTILGJENGELIG 
TIL 2012 ! 
Reichweins plass, 
Leker’n, Trafotaket; 
kjært barn har mange 
navn.  Nå skal 
Hafslund bygge ut 
kapasiteten og 
renovere taket.  Vi 
mister skøytebane, 
balløkke og øvelsesfelt 
for nye syklister.  

Ballbinge i Vika? 
I Vika, mellom En Café i Ruseløkkveien og Munkedamsveien, 
ligger et område med det velklingende navnet Sommerfrydparken 
(også kalt Strupen blant kjentfolk). Om det er særlig fryd her om 
sommeren er ikke godt å si, men det er ikke mange som bruker 
området som park, verken om sommeren eller resten av året.  
Beboerforeningen har derfor begynt å jobbe med å få anlagt en 
ballbinge og et lekestativ i den delen av parken som vender mot 
Ruseløkkveien, rett bak En Café. En ballbinge er flott tilbud til barn 
som ikke nødvendigvis driver organisert idrett, og et klatrestativ 
kan dessuten gi foreldre et pusterom hvis de vil ta seg en kaffe på 
En Café. 
Forslaget om ballbinge er også ønsket velkommen av Ruseløkka 
skole, der rektor ser for seg at en del gymtimer kan flyttes hit. 
Videre vil aktivitetsskolen på ettermiddagen ha glede av ballbingen. 
 
Beboerforeningen har sendt forslaget til Bydel Frogner, som er 
positive til ideen. Bydelen har innhentet uttalelse fra Friluftslivets- 
og idrettens samarbeidsutvalg, som også stiller seg positiv. 
Søknaden er nå oversendt Idrettsetaten i kommunen, som trenger 
klarsignal fra eier av tomten før de vil gå videre med saken. 
Idrettsetaten trenger også en aktør som kan være med på et 
spleiselag. Beboerforeningen håper Undervisningsbygg kan bidra 
her. 
Området eies av ROM Eiendom, som sier vi må avklare saken med 
fester Vestbanealleen AS, som igjen sier at saken nå avklaresi sitt 
styre. 
Området ble regulert til park/friområde av Plan- og bygningsetaten i 
2006, og vi mener vi har gode muligheter til å få gjennomslag for 
forslaget om ballbinge for å skape liv i et ellers dødt område! 
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Kollektivtrafikken er i vår tid en selvfølge i 
samfunnsmaskineriet, men var et ukjent begrep 
bare 150 år tilbake. Teknologiens utvikling ute i 
verden nådde snart Norge. Blant annet skulle det 
etableres hestesporvei. Den ble ikke nådig motatt, 
og det tok 7 år før den kunne innvies med pomp 
og prakt den 6. oktober 1875. Der man før gikk 
mye, og noen få hadde råd til å praie hesteskyss, 
ble det nå et utvidet reisebehov. Vognmennene 
fikk også flere transportoppdrag enn de forutsatte 
under anleggstiden. 
Til den nyåpnede Vestbanestasjonen ( 1872) ble 
det lagt en linje over Tordenskiolds plass og bort 
til Engens gate. Det var ingen holdeplasser, men 
man ga kusken et vink, unntatt i svinger og 
bakker. Det kom fine og moderne vogner fra en 
anerkjent vognfabrikk i New York, fraktet over 
på seilskuter. Sporveien ble også en sosial faktor. 
Folk måtte innpasse seg ro i kupeene; 
tobakksrøgning og fortæring av spirituosa var 
strengt forbudt. Kusken stod til tjeneste med 
veksling, og passet på gjennom en glugge at folk 
la riktig beløp og ikke knapper i betalingsbøssen. 
Utover på 1880- og 90-tallet ekspanderte byen 
voldsomt og derav transportbehovet. 
I 1894 ble Oslo ble den første byen i Norden som 
innførte elektrisk sporvei. Det var norske 
ingeniører med utdannelse fra Tyskland som stod 
for planleggingen. Det trengtes disiplin så  
trikkeførerene var underoffiserer fra forsvaret. 
Direktør Talén hadde offisersgrad og var 
ingeniørutdannet. Mellom 1899 og 1900 gikk 
hestesporveien over til elektrisk drift samtidig 
med omfattende linjeutvidelser. Vestbanelinjen 
ble forlenget over Cort Adlers plass, ned 
Huitfeldtsgate, bortover Lassonsgate til krysset 
Parkveien. I 1909 ble den forlenget bort til 
Skillebekk Torv. 

Det var to private selskap som drev sporveiene 
opprinnelig. Det første var Kristiania Sporveisselskap 
som startet med hestesporvei. Vognene var grønne og 
ble kalt Grønntrikken. Det andre var Kristiania 
Elektriske sporvei og hadde blå vogner; derav 
Blåtrikken. Trikkelinjen gjennom Vika holdt det gående 
helt til 1961, men den kom tilbake i 1995 med 
forbindelsen fra Drammensveien gjennom Cort Adlers 
gate til Aker Brygge. 
Elektrikken, som den ble kalt da den ble innført i 1894, 
er en 140 år gammel oppfinnelse som er like aktuell i 
dag og bygges ut over hele verden.  

Bilde fra åpningen av forlengelsen til Parkveien, ved Lassons gate 1. 

 
Her har trikken stanset utenfor Parkveien 80. Bygningen ble 
ødelagt i Filipstadulykken under siste verdenskrig 

 
Hestesporvogn i Pipervika 

 
 
 
 
SPORVEI I 
VIKA 
Av 
Arne Lannerstedt 
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Beboerforeningen har i noen år allerede vært 
opptatt av den kommende byutviklingen på 
havneområdet på Filipstad. Vi har hatt temaet oppe 
på generalforsamlingen i 2004 og 2010, og kommet 
med uttalelser til forskjellige plankunngjøringer. 
Hvorfor bør vi være opptatt av dette ? Det berører 
jo ikke vår bydel direkte, og havna har på en måte 
vært et utilgjengelig sted for oss vanlige bybeboere.  
Om ikke mange år vil havna bli tilgjengelig. 
Filipstad havn blir en ny stor bydel i Oslo og 
planene  legges nå! Ruseløkka/Skillebekk 
området er nærmeste nabo. Skal vi påvirke må 
det gjøres nå.  
Man kunne jo tenkt seg at planleggende 
myndigheter, i et velutviklet demokrati som vårt, 
ville invitert til en åpen  dialog om hva byens 
befolkning ønsker seg av en ny bydel på Filipstad. 
Det skjer ikke. 
I stedet foregår  planleggingen i det lukkede rom 
med de to store aktørene Oslo Havn KF  og ROM 
eiendom ( Les: NSB ) som hovedrolleinnehavere. 
Dette er eiendomsforvaltere som har fått  hver 
kvadratmeter av sin enorme eiendomsmasse i gave 
fra staten; det vil si deg og meg. Kommunens 
planmyndighet, Plan- og bygningsetaten ved 
Fjordbykontoret har det overordnede ansvaret , men 
det er bare i teorien. Et eksempel på det er følgende: 
Den nye Plan- og bygningsloven gir kommunene 
ansvar for å lage områdeplaner som skal gi 
rammene for detaljplaner som grunneierene kan 
lage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fjordbykontoret er i gang med områdeplanen for 
Filipstad. Men lenge før den er ferdig kunngjør 
Oslo Havn KF  (3.des.2010) at de vil gå i gang med 
sine detaljplaner I praksis betyr det at det er 
grunneierne med sine planleggingsressurser som 
kommer til styre utviklingen på Filipstad på samme 
måte som de har gjort det i Bjørvika.  
Det er to områder havnevesenet nå kunngjør at de 
vil gå i gang med å lage detaljplaner for. 
Det ene er området rundt  fergeterminalen til 
Colorline på Hjortnes, og det andre ligger inn mot 
Aker brygge /Tjuvholmen det såkalte Hans Jægers 
kvartal. Det er allerede varslet at de  vil  flytte 
Hjortnes-rundkjøringen  nærmere bebyggelsen på 
Skillebekk for å få plass til alt ferger og cruisebåter 
fører med seg av bygningsmasse. Planleggernes 
holdning er med andre ord: 
Flytt problemet over til naboen, de har allikevel 
ikke noe de skulle ha sagt ! 
I Hans Jægers kvartal er det satt av store arealer til 
kontorer. Hvorfor skal da ROM eiendom få lov til å 
bygge et kontorbygg i parken ved 
Generaldirektørens bolig i Munkedamsveien 62 ? 
Det er til å forstå at det er fristende; det blir nok 
ikke vanskelig å finne leietakere til et kontorbygg i 
en park i Oslo sentrum. At ROM eiendom på denne 
måten viser  manglende samfunnsansvar er ille, at 
Oslos politikere tillater det, er verre. 
Det er saker som dette som gir grunn til 
bekymring for byutviklingen på Filipstad. 
 
 
 
 
 
 

 

FJORDTRIKKEN 
Oslo kommune har satt i gang en utredning om en ny 
trikkerute som skal gå fra Skøyen til Jernbanetorget og 
innom den nye bydelen på Filipstad og også ut på Vippe-
tangen. Det utredes flere alternative traséer. Det er  to 
alternativer som vil berøre vårt område. Det ene viser en 
trikkelinje fra Skillebekk via Tinkern og ut på Filipstad. Dette 
trasévalget tror vi vil bli ødeleggende for Tinkern som park. 
Videre er det foreslått å føre en trikkelinje opp Huitfeldsgate 
til krysset med Cort Adlers gate. Dette blir også veldig 
konfliktfylt i forhold til bl. a. barnas skolevei til Ruseløkka 
skole. Vi lurer i det hele tatt på om trikken løser problemet 
med kollektivtransporten på Filipstad. Hva med T-bane: 
Nationalteateret-Filipstad-Bygdøy-Fornebu ? 
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Universitetes første bygning, Observatoriet, i 
Observatoriegaten 1 stod ferdig i 1833, og ble 
bygget etter tegninger av Chr. Grosch. Som vi 
har skrevet om i tidligere utgaver av Ankern 
var bygningen et viktig bidrag i byggingen av 
den selvstendige nasjonen Norge. Herfra ble 
det foretatt målinger og beregninger som i 
bokstavlig forstand plasserte Norge nøyaktig 
på kartet. 
Beboerforeningen, i alle fall de av oss som har 
vært med lenge, har et spesielt forhold til 
bygningen. Den siste observator som bodde der 
var Rolf Brahde med famile. Både han og kona 
Elsie var ivrige medlemmer av beboer-
foreningen.  
Det ble drevet astronomisk forskning i 
bygningen frem til 1935, da de nye bygningene 
på Blindern stod ferdig. Etter den tid har 
bygningene huset Norsk Polarinstitutt, Norsk 
Musikksamling og til slutt Senter for Ibsen 
studier. 
I løpet av det siste året har den såkalte 
tverrfløyen blitt grundig rehabilitert. Til og 
med det runde dreibare taket har blitt løftet av, 
satt i stand, og satt på plass igjen. 
Universitetets plan med bygningen er at den 
skal utvikles til et realfagsenter for Oslos 
skolebarn. Her skal de kunne lære om astro-
nomi, landmåling og meteorologi. 
Meteorologisk institutt drev nemlig vær-
observasjoner her fra 1877 til 1937, og den 
høyeste temperaturen i Norge i juli måned 
ble målt 21. juli 1901 på Observatoriet, den 
ble målt til 35 grader ! 

 
Til og med det dreibare taket ble løftet av og satt i stand under 
 rehabiliteringen sommeren 2010. Foto:  Ragna Weider 

Alle instrumentene som ble brukt, inkludert det 
store teleskopet, er blitt tatt vare på. 
De blir satt i stand av Teknisk museum og vil bli 
plassert tilbake på Observatoriet.  
Vi får håpe at Universitet vil slippe inn oss som 
ikke er skolebarn lenger, for dette blir så  
bra !! 

 
Her er en av Grosch sine tegninger av Observatoriet 
fra 1830-tallet. Slik ser det faktisk ut ennå ! 

HATTEN  
AV 
FOR  
OBSERVA- 
TORIET !  

 

Er du nysgjerrig på hva 
vi jobber med? 
Den enkleste måten å holde seg oppdatert er 
å sjekke www.ankern.org   Der legger vi ut 
referat fra styremøter, kopi av brev, 
leserinnlegg, kronikker osv.  Legg gjerne 
igjen kommentarer til oss.  De blir lest. 
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                    MELD DEG INN I  
                    RUSELØKKA/SKILLEBEKK 
                    BEBOERFORENING ! 
 
Ruseløkka-Skillebekk Beboerforening har stått på barrikadene og drevet lobbying og 
påvirkning gjennom over 40 år.  Alltid med et mål om å opprettholde eller bedre 
boforholdene i denne delen av byen.  Du bestemmer om vi skal fortsette vårt arbeide.  
Ved å tegne et medlemskap i foreningen gjør du din stemme hørt. 
 
Foreningen startet som en geriljagruppe for å redde Ankerhagen fra å bli bebygd med en 
gedigen kontorblokk.  Den kampen vant vi.  Ankerhagen huser i dag to barnehager, og er i 
tillegg yndet tilholdssted for soltilbedere om sommeren og arena for aking og ski om vinteren.   
 
Med en solid medlemsmasse i ryggen har politikere, planleggere og byråkrater lyttet til oss.  
Ikke alltid enig, men alltid med respekt for vår meningsberettigelse - ikke minst fordi vi 
representerer et tverrsnitt av de som bor i området.  Foreningen har ingen politisk farge.  Vår 
agenda dreier som om oppvekstvilkår for våre barn og  bokvaliteter for unge og gamle.  Dette 
favner blant annet hvor tett og hvor høyt det skal bygges, hvor mange grønne lunger vi skal 
ha, hva vi skal tåle av trafikk, og hva vi skal tåle av støy.  Vi skal kunne ferdes trygt på 
skoleveien, vi skal se sola og høre fuglesangen.   
 
Vi som i dag utgjør foreningens styre har ulik botid i området, og vi har ulik fartstid som 
medlemmer av foreningen, men vi har det til felles at vi elsker området for de kvaliteter det 
har, og er villige til å kjempe for at det fortsatt skal være et godt sted å bo.  Det kommer til å 
stå slag om trasé for fjordtrikken, utbygging av cruisehavn på Hjortnes og Filipstad, E-18 
langs Frognerstranda.  Det blir nye kamper om Tinkern, og kanskje også om Ankerhagen og 
Bervens Løkke.  Kamper som trenger en årvåken og kampklar beboerforening.   
Vi driver ikke bare med alvorlige saker: I september arrangerte vi sensommerfest på Tinkern, 
og like før jul var det julegløgg i Lassons gate. Slike ting gjør vi gjerne mer av, men da er det 
viktig at vi er mange, så derfor: 
Bruk vedlagte postgiroblankett og meld deg inn eller forny medlemskapet !  
 

Din epost-adresse sikrer hyppigere kontakt 
Det koster  dyrt å bruke Posten, og papir er ikke miljøvennlig.  Derfor vil vi 
gjerne ha din epost-adresse.  Oppfordringen går derfor til alle; både gamle og 
nye medlemmer – send oss din epost-adresse.   Det kan gjøres til 
post@ankern.org. Du kan selvsagt også skrive til vår postadresse: 
Ruseløkka/Skillebekk beboerforening, Postboks 2846 Solli, 0204 OSLO. Vil 
du ha direkte kontakt med en av oss i styret kan du ringe til: 
 
                  Arne Aashildrød :   22 44 12 74     Erik Sevestre:  93 28 19 34 
                  Eva Kvandal:  90 17 33 30             Erik Karlsen: 95 84 29 33. 
 
               Det er styret som har vært redaksjon for denne utgaven av Ankern. 
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