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Konstituering
Styreleder Einar Wilhelmsen ønsket velkommen og presenterte AUs forslag til ordstyrer,
Anders Skyrud Danielsen.
Møtet godkjente AUs forslag
● Godkjenning av innkalling
Møtet godkjente innkallingen
● Valg av referent og protokollunderskrivere.
Foreslått referent, Trond Rasmussen, ble valgt.
Raisa Markov og Harald Wigaard meldte seg frivillig, og ble valgt som protokollunderskrivere
Vedtak: forretningsorden
● På hvert første representantskap etter årsmøtet skal forretningsorden vedtas.
Møtet vedtok forretningsorden
Orienteringer
● Programkomiteen
Komiteens leder, Torkil Vederhus, orienterte om fasen de er i nå, samt videre planer.
● Nominasjonskomiteen – Presentasjonen finner du her i pdf format
Wenche Aas orienterte om arbeidet og framdriften. Hun inviterte til rådgivende
medlemsvotering som starter dagen etter.
● Fylkesstyret. Skolerings- og lokallagssatsing og valgkamplanlegging
Einar Wilhelmsen orienterte om valgkampplanlegging.
Sigrid Heiberg orienterte om lokallagssatsing og anmodet lokallagene om å dele informasjon
om lokale arrangement.
Spørsmål ble reist om debattskolering.
● Orientering fra lokallagsledere
Vestre Aker v/ Kristin Alvsåker vektla medlemsmøtet “Hva skal til for å bevare Vestre Aker
som et godt sted å bo?”
Ullern v/ Janne Schoenheyder informerte at det er mange arbeidskrevende reguleringssaker
i bydelen
Frogner v/ Adam Tumidajewicz nevnte programarbeid, samt planene for ny rundkjøring på
Huk
Gamle Oslo v/Asbjørn Aas berettet om medlemsaktivitet og møtet med ny talsperson
Nordre Aker v/ Aase Marie Olafsen kunne berette om en ny giv, med mange nye i styret
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St. Hanshaugen v/ Marte Skaara: lokallaget har startet programarbeid og skal gi ut grønn
guide for bydelen
Nordstrand v/ Vikki Johansen lokallaget har hatt medlemsmøte
Søndre Nordstrand v/ Lars hTomhe nevnte at lokallaget har hatt strandrydding
Sagene v/ Sirin Hellvin Stav lokallaget har drevet plogging. Lokallag kan kontakte rådhuset
hvis de trenger
Bjerke v/ Christine Sørensen. Lokallaget er lite og har mistet ressurser, men er involvert i
bydelspolitikken
Østensjø v/ Herman Søndenaa fortalte om satsing på verving, bevaring av miljøpark og
fuglereservat. Parkeringsnorm er en utfordring i ytre by.
Alna v/ Morten Svensson: de få som har verv er fullt opptatt med møtene vervene krever.
Stovner v/ Finn Dyrkorn fortalte om møte med AP og SV om hva nåværende byråd har fått til
for bydelen, samarbeid med andre lokallag i Groruddalen om medlemstur, samt om
medlemsvekst.
●

Orienteringer fra byrådet
○ Orientering om kommuneplan
v/ byråd Hanna Marcussen. Refereres ikke fra, da Kommuneplanen som ikke er
offisiell ennå. Kommer ca 21. juni
Spørsmål fra Margaretha Isaksen om utbygging ved Husebyskogen i forbindelse med
utbygging av vannanlegg (nytt drikkevann fra Holsfjorden)
Spørsmål fra Asbjørn Aas om trasé for bussene i framtiden, spesielt med Bryn som
knutepunkt.
PAUSE
Byråd Hanna Marcussen fortsatte sin orientering
○ Framdrift for Bilfritt Byliv
Marcussen presenterte de to alternativene som nå er offisielle, samt listet opp
framdriften for planen.
○

Sykkelutbygging i sommer. Framdrift for arbeidet med sykkelløsning i
Dronning Blancas vei.
Byråd Lan Marie Berg orienterte om sykkelprisen, sykkelveiutbygging,
Klimabudsjett og karbonfangst på Klemetsrud. Orientering og vedtak.
Sakspapirer. Klimabudsjett her.
Byrådssekretær Torkil Vederhus orienterte om målet for utslippsreduksjon med de tall som
foreligger. Presentasjonen av
Forslag til uttalelse fra representantskapsmøtet ble debattert.
Ingen endringsforslag ble fremmet.
Det ble fremmet krav om at det ble stemt punkt for punkt
Punkt 1 vedtatt
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Punkt 2 vedtatt
Punkt 3 vedtatt
Punkt 4 vedtatt
Generaldebatt
Spørsmål fra Morten Svensson (Alna) til miljøbyråd om mulighetene for møblering langs
gang- og sykkelveier også utenfor sentrum.
Spørsmål / innspill fra Janne Schoenheyder (Ullern) til byrådene om Kikutkollen og
byggeplanene til Sevaag A House To Die In ved kunstnerboligene på Ekely, der
riksantikvaren har gitt byantikvaren mulighet til å gi dispensasjon til å bruke grøntområde til
dette kunst-/ byggeprosjektet.
Svar / orientering fra miljøbyråd Berg om smeltet snø / trær som døde av frost/ uttørking.
Uteservering på St. Hanshaugen bypark kan få en ny drifter. Oppfordring til å arrangere
møter om hva nåværende byråd har gjort for bydelen, slik Stovner har.
Adam Tumidajewicz (Frogner) tok opp muligheten for bro over Frognerkilen for å løse
trafikkproblemet over Bygdøy.
Emil Snorre Alnes spurte om ordningen med sykkel på kollektive transportmidler
Miriam Einangshaug tok opp trygge skoleveier med St. Hanshaugen bydel som eksempel.
Kristin Alvsåker spurte om mest sentrale parkeringsmulighet for de som vil kjøre inn til
sentrum. Det finnes mye usikkerhet.
Eivind Trædal svarte om informasjonsarbeidet og utfordringene i å nå ut med info om alle
endringer i byen.
Lan Marie Berg informerte om eldrebenker som skal plasseres ut.
Sykkelbro til Bygdøy er en idé, men ny regulering vil ta lang tid. Sykkel på kollektivt må ikke
fortrenge andre reisende.
Vikki Johansen (Nordstrand) spurte om parkering ved kollektivpunkt. Foreslo et HC-kart.
Hanna Marcussen svarte om byggeplanene på Kikutkollen. Denne er det bystyret som evt.
kan stoppe.
Parkeringshusene langs Ring 1 har god kapasitet. Det jobbes med å tilby informasjon om
plasser i sanntid. Barnehager i nærmiljøet er bra for å redusere behovet for reiser mellom
bydelene.
Marit Sauge (Østensjø) Umistelige skatter kan gå tapt ved fortetting. Enorme areal i
Groruddalen er nedbygd av industri. Dette er ikke verneverdig. Tomteverdien kan omgjøre
områder til bebyggelse.
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