RUSELØKKA/SKILLEBEKK PÅ
YOUTUBE !Vi har digitalisert en super 8 film
som ble laget tidlig på 70-tallet. Den er uten lyd,
men skildrer hvordan alle friarealene i strøket var
truet av utbyggingsplaner. Den viser også de
trafikkbarrierene som omslutter oss på alle kanter.
Den ble vist mange ganger på møtene til Aksjon
for friarealer i Ruseløkka/Skillebekk som var
forløperen til beboerforeningen. Filmen ble laget
av arkitektstudentene Ole Krogness og Erik
Karlsen. Skriv: Ruseløkka skillebekk friarealer
i søkefeltet så dukker den opp.

Ruseløkka-aksjonen arrangerte
tirsdag 19. mai en fotgjengeraksjon i
Løkkeveien utenfor Joker.
Aksjonen har oppstått blant foreldre
som har barn på Ruseløkka skole og
naboer i Løkkeveien. Gjennomgangstrafikken i Løkkeveien og
særlig den kolossale økningen i
buss-trafikken er ødeleggende for
skolen og boligområdet.På et møte
på Ruseløkka skole 9.feb gikk byråd
Guri Melby langt i å love en bedring
av situasjonen. Men til nå har det
ikke skjedd noe. Selv om bussrutene 30 og 31 blir borte fra
Løkkeveien om et par år , så hjelper
det lite for de små barna som går på
skolen nå.

MELD DEG INN I
RUSELØKKA/SKILLEBEKK
BEBOERFORENING !
eller forny medlemskapet
ditt, hvis du allerede er
medlem.
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 representer et tverrsnitt av de som
bor i området. Foreningen har ingen politisk farge. Vår
agenda dreier seg 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 og vi skal se
sola og høre fuglesangen.
Vi som i dag utgjør foreningens styre har ulik botid i
området, og ulik fartstid som medlemmer i 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.

Styret i beboerforeningen består av:
Erik Karlsen, botid på Ruseløkka :46 år og
har hatt 2 barn på Ruseløkka skole.
Arne Aashildrød, botid på Ruseløkka 30 år
og har 1 barn på Ruseløkka skole,
Eva Kvandal og Erik Sevestre som har bodd på
Skillebekk 12 år og har 2 avgangselever på
Ruseløkka skole.
Ansvarlige for denne utgaven av Ankern er
det sittende styret. Følg oss også på
Facebook og på vår hjemmeside :
www.ankern.org. Epost kan du sende til:
post@ankern.org . Og vil du sende et vanlig
brev er adressen: Ruseløkka/Skillebekk
beboerforening postboks 2846, 0204 Oslo
HUSK Å BENYTTE VEDLAGTE
POSTGIRO !
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