Bjørndal boligsammenslutning

er en fellesorganisasjon for beboerforeninger,
borettslag, sameier og huseierlag på Bjørndal. BBS
skal bidra til å skape et trygt og godt bomiljø for
befolkningen på Bjørndal og hevde medlemmenes
felles interesser overfor myndigheter, opinion og
næringsliv.

Til
Medlemmer i Bjørndal boligsammenslutning
Borettslag, sameier og huseierlag på Bjørndal
Oslo, 2. april 2019

Årsmøte i Bjørndal boligsammenslutning (BBS)
Vi innkaller med dette til årsmøte i Bjørndal boligsammenslutning (BBS).
Årsmøtet avholdes onsdag 10. april 2019 kl 17:30 i Grendehuset i Meklenborgåsen 114.
Styret har satt opp følgende agenda for årsmøtet
1. Konstituering
a. Registrering av stemmeberettigede
b. Godkjenning av innkalling og dagsorden
c. Valg av møteleder
d. Valg av referent
e. Valg av to til å undertegne protokollen
2. Årsberetning 2018
3. Innkomne saker til behandling
a. Etablering av Bjørndal nærmiljø – Utspring i BBS og BF. Videre fra 2018.
Frivilligsentralen (BF) går over i kommunal drift.
Se vedlegg 6, Utkast til Handlingsplan, avsnitt 10 (side 14 og 15 i UTKAST til
Handlingsplan) for mer detaljert INFO om dette. Punktet vil bli gitt utfyllende
forklaring under årmøtet.
4. Regnskap 2018 og revisors beretning
5. Kontingentfastsettelse for 2020
6. Budsjett 2019
7. Handlingsplan for Bjørndal
Denne må vurderes revidert ved en eventuell utvidelse av fokusområder når BF går over i
kommunal drift
8. Valg
a. Styreleder for et år
b. Tre styremedlemmer for to år
c. To varamedlemmer for et år
d. Revisor for et år
e. Ett valgkomitemedlem for to år
f. Ett valgkomitemedlem for ett år

Kåre Frantzen ble i 2018 valgt som styremedlem for 2 år og er således ikke på valg i 2019.
Med vennlig hilsen
Bjørndal boligsammenslutning
Ragnar Hafsøe, styreleder
telefon 926 65 224
Bjørndal boligsammenslutning
Postboks 9, 1214 Oslo

Vedlegg 1 : Årsberetning 2018
Vedlegg 2: Regnskap 2018
Vedlegg 3: Revisjonsrapport for regnskap 2018
Vedlegg 4: Budsjettforslag 2019
Vedlegg 5:Vedtekter
Vedlegg 6: UTKAST til Handlingsplan

http://www.bjorndal.no/
e-post: bbs@bjorndal.no

2. april 2019

Vedlegg 1 til innkalling årsmøte I BBS 10 april 2019 (6 sider)
Bjørndal boligsammenslutning
er en fellesorganisasjon for
beboerforeninger, borettslag, sameier
og huseierlag på Bjørndal. BBS skal
bidra til å skape et trygt og godt bomiljø
for befolkningen på Bjørndal og hevde
medlemmenes felles interesser overfor
myndigheter, opinion og næringsliv.

Årsberetning 2018
Bjørndal boligsammenslutning
Årsberetning for Bjørndal boligsammenslutning
HANDLINGSPLAN FOR BJØRNDAL
Bjørndal boligsammenslutning introduserte i
2010 ”Handlingsplan for Bjørndal”.
Handlingsplanen redegjør for viktige
utfordringer lokalmiljøet står overfor. Planen
utgjør grunnlaget for BBS sitt arbeid overfor
politikere, myndigheter, opinion og
næringsliv. Handlingsplanen er et verktøy for
å sette på dagsorden saker som er viktige for
lokalmiljøet vårt.

april 2018 – mars 2019
legge ut nyheter og informasjon på nettstedet.
Vi ønsker også å benytte nettstedet til å gi
informasjon om BBS og BBS sine aktiviteter.
Skal vi nå våre ambisjoner forutsettes et
levende nettsted med aktuell informasjon og
forsterket markedsføring overfor brukerne.
Bjørndal boligsammenslutning (BBS) ble
etablert 10. februar 1994 for å ivareta felles
interesser for huseierlag og beboere på
Bjørndal. De fleste borettslag, sameier og
huseierlag på Bjørndal er medlemmer i BBS.

SØPPEL I SLIMEVEIEN
Bjørndal boligsammenslutning er opptatt av
at Bjørndal skal fremstå som et ryddig, pent
og godt bomiljø.

INTERNETTPORTALEN
WWW.BJORNDAL.NO
Internettportalen bjorndal.no oppdateres
løpende med nyheter og aktuelle saker fra og
om Bjørndal. BBS eier nettstedet og har
etablert en redaksjon som har ansvaret for
nettstedet. Redaksjonen jobber kontinuerlig
med utvikling og forbedring.
I 2018 har det vært god aktivitet på
www.bjorndal.no og nettstedet har flere ivrige
og flinke bidragsytere. Det er etablert et godt
samspill med facebooksida «Det skjer på
Bjørndal». Nyheter legges også ut som
twitter-meldinger.
Ambisjonen er å utvikle www.bjorndal.no til
en nettportal for all virksomhet på Bjørndal,
med lenker videre til andre nettsteder med
relevans for lokalmiljøet. Særlig ønsker vi at
flere av organisasjonene på Bjørndal skal
BBS, postboks 9, 1214 Oslo

BBS oppfordrer huseierforeninger, borettslag,
forretningsdrivende og skoler til å gjøre sine
nærmiljø penere og ryddigere. BBS har tatt et
særlig ansvar for rydding langs Slimeveien.
Vårryddingen her har noen år vært lagt ut
som en lokal «anbudsinvitasjon» for skoler og
organisasjoner. Bjørndal idrettsforening har
en avtale med BBS om rydding langs
Slimeveien.
Etter vintersesongene er det svært mye
søppel langs Slimeveien, men også i løpet av
sommeren er det mye søppel som havner
langs hovedveien inn til Bjørndal. Vi er
heldige som har ildsjeler som ofte er ute på
ryddedugnader og plukker søppel. BBS bidrar
med pengestøtte for å gjennomføre
ekstraordinære dugnader for å rydde området
langs Slimeveien for søppel.

www.bjorndal.no

bbs@bjorndal.no

SLIMEVEIEN SOM FORKJØRSVEI
BBS har tatt opp med Bymiljøetaten ønsket
om å etablerer Slimeveien som forkjørsvei.
Forslaget har vært drøftet i ulike kommunale
fora, og Bymiljøetaten og Statens vegvesen
godkjente i 2017 at Slimeveien skal reguleres
som forkjørsvei.
Tidspunkt for skilting, og dermed ferdig
regulert vei var planlagt løpet av 2018, men
ennå ikke gjennomført.

MATEBUSS TIL HAUKETO STASJON
BBS har i mange år påpekt behovet for bedre
fremkommelighet for bussene i Ljabruveien
fra øst mot Hauketo stasjon. BBS har blant
annet satt frem krav om kollektivfelt langs
Ljabruveien inn mot Hauketokrysset.
Slik situasjonen er nå må du påregne at
bussene (rute 77) i rushtiden blir stående i
køen inn til Hauketokrysset slik at du ikke når
toget til byen. Dette vil ikke bli løst før
kollektivfeltet på strekningen er realisert.

BUSSTILBUDET TIL BJØRNDAL
BBS har i mange år arbeidet for å
opprettholde og senere retablere
ekspressbussrute 71E mellom Bjørndal og
Oslo sentrum.
I forbindelse med vedlikeholdsarbeid på
Østensjøbanen vinteren 2015/2016 ble
busstilbudet først forsterket, for deretter å
redusere ekspressbusstilbudet. Etter sterkt
engasjement fra beboere i hele området ble
ekspressbussen til sentrum etablert igjen, nå
som rute 71A.
BBS vil følge opp Ruters fortløpende planer
for justeringer av busstilbudene, og arbeide
for at disse skal dekke befolkningens behov
på best mulig måte.
Etter sterke ønsker fra blant annet BBS ble
bussrute 71B sommeren 2017 opprettet som
busstilbud til/fra Seterbråten. Det er nå rettet
forespørsel om busstilbud i Åslandhellinga.

Det bor oppimot 9000 innbyggere på
Bjørndal. Av disse er mer enn 33 % under 20
år og bare omlag 5 % over 67 år.

l

I 2015 ble 77X opprettet som matebuss
mellom Bjørndal og Hauketo stasjon.
Dessverre rammes denne ruta på
rushtidsavgangene av de samme problemene
som rute 77, og stanger i den samme køen og
heller ikke 77X rekker alltid frem i tide til å nå
toget.

Velkommen til Bjørndal
VELKOMSTSKILT FOR BJØRNDAL
BBS arbeider med å få satt opp et velkomstskilt for Bjørndal nederst i Slimeveien. Skiltet
er ment å ønske besøkende velkommen til
området vårt. Her skal det gis informasjon
om veier og steder på Bjørndal. Vi ønsker
også at skiltet skal kunne benyttes til å gi
informasjon om aktuelle faste aktiviteter på
Bjørndal.
Ønsket var å plassere skiltet i skråningen opp
mot Bjørnholt skole. Våren 2018 fikk vi
avslag på slik plassering fra grunneier som er
Undervisningsbygg. BBS arbeider videre med
andre muligheter.
Gjerdet mot skolens område nederst i
Slimeveien har i flere år blitt benyttet til
reklamesegl for aktiviteter og bedrifter.
Sommeren 2018 erstattet Undervisningsbygg
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dette med et stort «reklame forbudt»-skilt.
BBS påpekte det negative ved dette
«velkomstskiltet», og i mars 2019 i er dette
heldigvis fjernet.

Taraldrud ligger rett syd for
kommunegrensen til Oslo kommune og noen
få hundre meter unna bebyggelsen på
Bjørndal, og mange på Bjørndal er bekymret
for hvordan støyen fra skytebanene på
beredskapssenteret og helikoptertrafikken
til/fra sentret vil påvirke oss.
BBS har i hele planperioden, sammen med
mange andre aktører, arbeidet for tiltak som i
størst mulig grad skal hindre negativ
påvirkning på miljøet, tiltak for å redusere
støy, redusere belastningen marka og
nærmiljøet. Dessverre har departementet ikke
vært villig til å endre sine planer nevneverdig.

TRAFIKKPLAN I BYDELEN
Bydelsutvalget vedtok i 2014 en trafikkplan
for Søndre Nordstrand bydel. Både styret i
BBS og flere huseierforeninger på Bjørndal ga
innspill til planen. Dessverre har ikke planen
gitt konkrete resultater. Det er nå varslet en
revisjon av trafikkplanen.
I 2018 startet kommunen arbeid med et
planprogram for Hauketo. BBS har gitt
innspill til planarbeidet om behov for bedre
forhold for bussene i Hauketokrysset.

BBS har avgitt uttalelser i høringene om
beredskapssentret, og redegjort for våre
bekymringer. Ettersom beredskapssentret
gjennomføres som en statlig planprosess, og i
tillegg beredskapssenteret ligger i en annen
kommune gir det oss svært begrenset
påvirkning.
BBS vil i utbyggings- og etableringsfasen være
aktive for å sikre at vedtatte tiltak for å
begrense støy og annen påvirkning på miljøet
blir ivaretatt.
Oslo kommune v/bydel Søndre Nordstrand
er gitt ansvar for å representere beboerne i
Oslo i medvirkningsprosessen for
beredskapssentret. BBS deltar i bydelens
kontaktmøter om beredskapssentret.

De fleste innbyggerne på Bjørndal har
bakgrunn fra et ikke-vestlig land.

POLITIETS NASJONALE BEREDSKAPSSENTER PÅ TARALDRUD
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
godkjente 18. august 2017 statlig
reguleringsplan for etablering av politiets
nasjonale beredskapssenter på Taraldrud gård
i Ski kommune. Den 19. september 2018 ga
Samferdselsdepartementet sentret konsesjon
til helikopterplass. Anleggsarbeidene på
beredskapssenteret startet 1.mars 2018, og
beredskapssentret er planlagt ferdig
1.september 2020.
l

NY LYSLØYPE
Kommunen har startet områderegulering for
ny lysløype fra idrettsparken til Sofiemyr.
Planen er å benytte eksisterende skiløypetrase
frem til kommunegrensen, og derfor
videreføre løypa i en helt ny trase gjennom
uberørt skogsområde frem til Taraldrudveien
på Sofiemyr. BBS har gitt innspill til dette
arbeidet, og bedt m at inngrepene i naturen
blir minst mulig.
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NÆRMILJØPRISEN

BYGGING PÅ BJØRNÅSEN SYD

Bjørndal boligsammenslutning har gjennom
mange år delt ut en nærmiljøpris til
organisasjoner eller personer som har
utmerket seg gjennom sin innsats for
nærmiljøet vårt. Prisen deles ut på våren og
består av et diplom og et pengebeløp. Prisen
ble sist gang delt ut i 2017 for arbeid med
politiets beredskapssenter på Taraldrud.

Selvaagbygg avsluttet sommeren 2018
byggingen av den siste delen av sitt
utbyggingsområde helt syd på Bjørnåsen.
Dette er det siste området på Bjørndal som er
regulert til boligbygging. Dermed kan vi snart
sette sluttstrek for en drøyt 30 års
sammenhengende utbyggingsperiode.

BOMILJØPRISEN
Bjørndal boligsammenslutning har med jevne
mellomrom tildelt en ”bomiljøpris” til et
borettslag/sameie/huseierlag på Bjørndal
som har gjort en særlig innsats for sitt
bomiljø og gjort det trivelig rundt seg. En
egen jury har anbefalt kandidater til prisen.
Prisen består av et diplom og en
messingplakett som skal settes opp i lagets
utemiljø.
FOLLOBANEN

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL
Bjørndal boligsammenslutning sto bak
etableringen av frivilligsentralen i 2008.
Sentralen er organisert som en forening, hvor
BBS står som en av flere medlemsforeninger.
Det har vært en god dialog mellom styrene i
BBS og frivilligsentralen i 2018, og en har
jobbet med å tydeliggjøre ansvarsforhold.
Formålet har vært å sikre koordinering av
arbeidet med viktige saker på Bjørndal.
OMRÅDELØFT
Kommunen har besluttet å videreføre Oslo
sør satsningen gjennom et områdeløft for
Søndre Nordstrand. Bydelen skal ha ansvar
for gjennomføring av områdeløftet. Det er
valgt ut noen delbydeler som skal få særskilt
oppmerksomhet i områdeløftet.
BBS har spilt inn at Bjørndal er et område
med store lokale behov og derfor burde være
en del av en slik satsning. Dette er fulgt opp i
rekke møter med bydelen.
l

Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) startet i
2014 arbeidet med Follobanen mellom Oslo
og Ski. Anleggets hovedriggområde ligger på
Åsland vis-a-vis Bjørndal. BBS arbeidet aktivt
ved etableringen av riggområdet, blant annet
for å ta vare på Myrer gård, kulturlandskap og
våtmarker. Det ble også arbeidet fr å
begrense støy og ulemper for beboere spesielt
på Beveråsen. Arbeidet med etablering av
riggområdet og sprengning av tilførselstunnelene har medført betydelige ulemper for
beboere i den søndre delen av Bjørndal.
Den permanente beredskapsplassen for
Follobanen var opprinnelig planlagt øst for
E6, men er senere flyttet til vestsiden av E6
på området ved snødeponiet. Det er sprengt
en ny tunnel fram til beredskapsplassen under
Beveråsen. Tunnelen var ferdig i desember
2017, og arbeidet med beredskapsplassen
startet mars 2019.
Follobanen er nå planlagt ferdig i desember
2022. Det innebærer et års forsinkelse i
forhold til opprinnelige plan.
Det bor flere innbyggere på Bjørndal enn i en
gjennomsnittlig norsk kommune.
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Langsiktig jobbing
Mange saksområder krever innsats over lang
tid. Her gjelder det ikke å gi opp!
IDÉEN OM BJØRNDALSHUSET 10 ÅR
Bjørndal har stort behov for en samlende
møteplass, et nærmiljøsenter, som kan bidra
til å skape et fellesskap mellom alle
bjørndøler. Med midler fra bydelens Oslo Sør
satsning ble det gjennomført et forprosjekt
for Bjørndalshuset i 2008/2009. I
forprosjektet ble det dokumentert hva vi
ønsker med Bjørndalshuset. Her beskrives
prosjektet, utforming og drift av huset, samt
hvordan huset skal bidra til kulturaktiviteter,
inkludering og nærmiljøutvikling på Bjørndal.
BBS ønsker å revitalisere arbeidet med en
samlende møteplass som «Bjørndalshuset».
Dette vil BBS ha fokus på i de kommende år i
forbindelse med den vedtatte
områdesatsingen i perioden 2018-2026.

TRAFIKKSIKKERHET
Bjørndal boligsammenslutning har gjennom
lang tid jobbet for bedre trafikksikkerhet på
Bjørndal. Utfordringene har særlig vært
knyttet til de myke trafikantenes situasjon.
Områder som har behov for tiltak for å bedre
trafikksikkerhet:
1) krysningen av Slimeveien ved Bjørnholt
skole, 2) krysset der Slimeveien/Bjørnåsveien
/Nyjordeveien, og 3) øverst i Slimeveien i
krysset Åslandveien/Trollstien.

ALTERNATIV ADKOMST TIL
BJØRNDAL
BBS har lenge engasjert seg i arbeidet med å
få en alternativ vei til/fra Bjørndal. Vårt syn
er at denne veien gjerne kan være sperret for
privatbiler til daglig, men at veien kan
benyttes når det oppstår en kritisk situasjon. I
planene for Gjersrud-Stensrud var det forslag
om å bygge et nytt motorveikryss med bro
over E6 ved Åsland. Her var det også tegnet
inn en alternativ veiforbindelse for Bjørndal,
hvor broen er tenkt knyttet opp mot
Trollstien i sør. Forslaget er nå tatt ut av
planene.
Det bor oppimot 9000 innbyggere på
Bjørndal. Av disse er mer enn 33 % under 20
år og bare omlag 5 % over 67 år.

FJERNVARMEFORSYNINGEN
BBS er bekymret for manglende
forsyningssikkerhet og beredskap knyttet til
fjernvarmeforsyningen. Vinteren 2012/13
oppsto en lekkasje på fjernvarmeforsyningen
til Bjørndal, hvor enkelte måtte vente i 3,5
døgn før de fikk tilbake varmtvannet og
varmen i huset. Det var et sjokk for flere å
oppleve hvor sårbare vi er for denne
leveransen. BBS kritiserte Hafslund Varme
for manglende beredskap og informasjon i
forbindelse med bruddet (Hafslund Varme
skiftet i 2017 navn til Fortum Oslo Varme).

TILHOLDSSTED FOR UNGDOM
Ved Bjørnholt skole er det en stor utfordring
å få skoleelevene til benytte undergangen for
å krysse veien på en trygg og sikker måte.

Det bor flere innbyggere på Bjørndal enn i en
gjennomsnittlig norsk kommune.

l

Vi ser en økende tilflytting av
fremmedkulturelle innbyggere til Bjørndal.
BBS er bekymret for at offentlige
myndigheter ikke engasjerer seg i arbeidet
med inkludering og etablering av felles
møteplasser. Særlig er vi bekymret for at unge
på Bjørndal ikke har gode nok tilbud på
kveldstid.
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MOBIL SCENE
BBS samarbeider med Bjørndal
idrettsforening og Frivilligsentralen om
eierskap og drift av en mobil scene. Scenen
benyttes til ulike arrangementer på Bjørndal.
Utleie av scenen administreres av BIF.

Et av styrets medlemmer, Mohammad
Saleem, har vært oppnevnt til
vararepresentant i bydelens Råd for
integrering og mangfold. Saleem flyttet fra
Bjørndal i oktober 2018
SØNDRE NORDSTRAND
SAMARBEIDSRÅD

REGULERINGSPLANER
BBS følger aktivt med i utbyggingsplaner og
reguleringsforslag som berører Bjørndal. Der
det er nødvendig sender BBS kommentarer til
utbyggere og offentlige instanser.

Samarbeidsrådet er en sammenslutning av
delbydelene i Søndre Nordstrand som
arbeider med felles saker. Styreleder har
representert BBS i rådet.
MEDLEMSORGANISASJONER I BBS

Over 50 % av innbyggerne på Bjørndal har
bakgrunn fra et ikke-vestlig land.

BBS ÅRSMØTE 2018
BBS avholdt sitt årsmøte 11. april 2018 på
grendehuset med representanter fra fem
medlemslag. Årsmøtet behandlet ordinære
årsmøtesaker og forslag til revidert
handlingsplan.
Etter valgene på årsmøtet og konstituering
har BBS hatt følgende styre i 2018:
 Styreleder:
Ragnar Hafsøe (2018)
 Styremedlemmer:
Frank Johansen (2017 2 år)
Mohammad Saleem (gj.valg 2017-18)
(flyttet 1.10.18)
Kåre Frantzen (gjenvalg 2016 2 år)
Ole Søberg (1 år 2018)
 Varamedlemmer:
Adil Inam Qureshi (1 år 2018)
Snorre Haugan (1 år 2018)
 Revisor:
Bodil Sigurdsson (gjenvalg 2018)
Styret har (etter årsmøtet 2018) hatt seks
styremøter i 2018 og tre styremøter så langt i
2019.

Styret i BBS ser det som en målsetting at alle
borettslag, sameier, huseierforeninger og
huseierlag på Bjørndal er medlemmer i BBS.
Styret jobber med å få flere betalende
medlemsorganisasjoner. Følgende
medlemmer har betalt kontingent til BBS
Beveråsen huseierforening
Bjørnefaret huseierlag felt 3
Bjørntun borettslag
Bjørnåsen huseierlag felt 2AB
Furukollen boligsameie
Furumoen boligsameie 3
Granberg borettslag
Grevlinglia boligsameie
Langteigåsen huseierforening
Løvli borettslag
Meklenborg huseierforening
Nyjordet vel
Prestsletta huseierforening
Preståsen borettslag
Solbakken 1 boligsameie
Sameiet Bjørnåsveien 11-25
Åslandrabben boligsameie

Er ikke ditt borettslag/sameie medlem?
Be styret om å ta kontakt på
bbs@bjorndal.no.

BBS hadde egen informasjonsstand på
sommerfestivalen på Meklenborg i august
2018.

l
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Vedlegg 4 til Innkalling årsmøte BBS 2019
Årsmøte i Bjørndal boligsammenslutning 2019
Sak 6 Budsjettforslag for 2019

Budsjett 2019

Inntekter
Medlemskontingent
Renter
Sum inntekter
Utgifter
Internett / bjorndal.no
Årsavgift domenenavn og webhotel
Leie av postboks
Nærmiljøprisen
Bomiljøprisen
Rusken / rydding i Slimeveien
Honorar styret og revisor
Gebyr i Frivillinghetsregistret i Brønnøysund
Kontingent velforbundet
Kontingent frivilligsentralen
Profilering -Velkomstskilt
Gebyrer
Administrasjonskostnader
Sum kostnader

36 000
100
36 100

10 000
1 600
1 100
6 000
1 000
5 000
10 500
200
400
200
100 000
100
2 000
138 100

Sak 5 Kontigentfastsettlse for 2020
Styret foreslår at medlemskontingenten for 2020 beholdes uforandret på kr 2 000.

Bjørndal boligsammenslutning

er en fellesorganisasjon for beboerforeninger,
borettslag, sameier og huseierlag på Bjørndal. BBS
skal bidra til å skape et trygt og godt bomiljø for
befolkningen på Bjørndal og hevde medlemmenes
felles interesser overfor myndigheter, opinion og
næringsliv.

VEDLEGG 6 til Innkalling årsmøte i BBS 10 april 2019 (17 sider)

Handlingsplan for Bjørndal
Stikkord for revisjon:
- Områdesatsing
- Områdeløft
- Beredskapssenter
- Ta inn Facebook

tiltak for å gjøre
Bjørndal-enda-bedre - 2019 –

020419/rh

Bjørndal boligsammenslutning

SAMMENDRAG

Bjørndal er en delbydel i Bydel Søndre Nordstrand i Oslo kommune. Bjørndal grenser mot
Ski og Oppegård kommuner og har Marka og Grønliåsen som våre nærmeste naboer.
Bjørndal har sin historie tilbake til oldtid og vikingtid, mens det nåværende Bjørndal ble
etablert på midten av 1980-tallet, og er fremdeles en ung bygd i utvikling.

Vi på Bjørndal erkjenner at vi har store utfordringer i nærmiljøet vårt, og at det fortsatt
gjenstår mye før vi har lyktes i å skape et fullt ut stabilt og godt nærmiljø på Bjørndal bygd på
de verdier som er nødvendige for en god og velfungerende bygd. Vi vil bidra til å utvikle
Bjørndal som et trygt og godt nærmiljø med basis i godt naboskap og verdier som nærhet,
hensynsfullhet og raushet.

Vi på Bjørndal forventer at kommunen og det offentlige engasjerer seg i vårt lokalmiljø på et
helt annet nivå enn i dag. Vi opplever at Søndre Nordstrand bydel og Oslokommune har
en lang vei å gå for å møte de utfordringer som ligger i vårt nærmiljø. Vi opplever at vi i
kontakt med de offentlige og kommunale etater ikke møter god nok forståelse, evne og
kapasitet til å engasjere seg i de utfordringer vi står overfor.

Bjørndal står overfor utfordringer som krever handling nå for å unngå en negativ utvikling av
området. Denne planen skisserer områder hvor det må iverksettes tiltak.

Ti prioriterte tiltak for et bedre Bjørndal som vi mener krever tiltak fra det offentlige nå:
1. En flerkulturell møteplass i fast infrastruktur må etableres
2. Trafikksikkerhetstiltak må iverksettes i Slimeveien ved Bjørnåsveien og Bjørnholt
3. Kollektivtilbudet må forbedres med bedre fremkommelighet for bussene i Ljabruveien
og forlengelse av Ljabrutrikken
4. Det må etableres en alternativ adkomst til Bjørndal
5. Det må etableres et fast «aktivitetstilbud» for barn og unge på Bjørndal
6. De grønne lungene ”hundremeterskogene” må sikres og rustes opp
7. Hindre støyende og forurensende virksomhet i Bjørndals nærområde
8. Gangveger må opparbeides og tilrettelegges, særlig med sikte på trygge skoleveier
9. Tiltak for å forbedre det visuelle utrykket på Bjørndal må iverksettes
10. Det opprinnelige kulturlandskapet, gårdsbygninger og natur må ivaretas bedre
Bjørndal-enda-bedre
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1

OM HANDLINGSPLANEN
1.1 Hvem står bak planen

Bjørndal boligsammenslutning (BBS) er en fellesorganisasjon for beboerforeninger,
borettslag, sameier, huseierlag og beboere på Bjørndal. BBS er et forum for debatt om
utvikling av nærmiljøet og saker av betydning for Bjørndal. BBS er en aktiv pådriver for tiltak
som kan utvikle og styrke Bjørndal.

1.2 Formål med planarbeidet
BBS vil gjøre Bjørndal-enda-bedre. BBS ønsker å synliggjøre de utfordringer som vi står
overfor på Bjørndal, og som er viktige å løse for å skape en positiv utvikling.
BBS vil med denne planen presentere aktuelle løsninger og konkrete tiltak som må iverksettes
for å gjøre Bjørndal-enda-bedre, og bidra til å presentere disse for beslutningstakere og andre
som kan bidra til gjennomføring av tiltakene.

1.3 Målet med planen
Målsettingen med denne planen er å få gjennomført konkrete tiltak som gjør Bjørndal til et
enda bedre sted å bo og vokse opp. Dette vil vi gjøre ved gjennomføring av tiltak i nærmiljøet
og påvirkning av offentlige myndigheter og andre som kan bidra til gjennomføring.
1.3.1

Hypotese I

Økt kontakt og kjennskap på tvers av skillelinjer i befolkningen vil gi økt forståelse for
hverandre og et tryggere og bedre nærmiljø.
1.3.2

Hypotese II

Økt fokus på det fysiske miljøet og et penere og ryddig nærmiljø vil gi økt trivsel, økt stolthet
av tilknytning til Bjørndal og bidra til å styrke nærmiljøet, samt forebygge hærverk og annen
negativ adferd.

1.4 Arbeidet med planen
Planarbeidet tar utgangspunkt i et langvarig engasjement for nærmiljøutvikling på Bjørndal.
Styret i BBS har tatt initiativet til å utvikle plandokumentet. Den første versjonen av
plandokumentet var gjenstand for en organisasjonsmessig behandling vinteren 2009/2010 og
ledet frem til en beslutning på BBS årsmøte våren 2010. Planen er senere rullert/oppdatert for
å få med de saker som til enhver tid opptar oss på Bjørndal.
Bjørndal-enda-bedre
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1.5 Samarbeidspartnere
I arbeidet med utvikling og revisjon av planen er det lagt vekt på involvering av BBS sine
medlemsorganisasjoner, andre lokale organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner på
Bjørndal.

For å gjennomføre de tiltak som planen peker på er vi avhengig av samarbeid med
myndigheter, offentlige etater og politikere. For å lykkes er vi også avhengig av lokal
deltakelse fra enkeltpersoner, huseierforeninger, borettslag, institusjoner og andre forvaltere
av bygg og anlegg på Bjørndal.

1.6 Kartleggingsarbeid
BBS har ikke tatt mål av seg til å foreta en systematisk og grundig kartlegging av nærmiljøet.
Vi har tatt inn i planen de forhold vi mener er av betydning, de innspill som er kommet fra
våre samarbeidspartnere og den lokale debatt. Planen besluttes av årsmøtet i BBS. Gjennom
året er vi åpne for innspill til rullering av planen, slik at nye momenter og områder kan
komme med ved neste rullering.

Bjørndal-enda-bedre
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2

SOSIAL INFRASTRUKTUR OG MØTEPLASSER

Bjørndal er et etablert boligområde, men har få etablerte fysiske og sosiale strukturer.
Bjørndal er et flerkulturelt samfunn som fremdeles er i støpeskjeen. Som bo- og
oppvekstmiljø mangler Bjørndal både aktiviteter og møteplasser. Det må etableres lokale
nettverk med basis i verdier som nærhet, godt naboskap, hensynsfullhet og raushet for å
bygge et trygt nærmiljø.

Bjørndal er preget av kulturelt mangfold med utfordringer i spenningsfeltet mellom ulike
etniske og kulturelle grupperinger. Mindre enn halvparten av de som bor på Bjørndal har
etnisk norsk opprinnelse. Likevel er det fortsatt hovedsakelig etnisk norske som er aktive i
skole, nærmiljø og lokale aktiviteter. Grunnlaget for aktiv organisasjonsvirksomhet er
ressurssterke ildsjeler og egnede lokaler. For å hjelpe til å etablere og opprettholde frivillig
organisasjonsvirksomhet over tid er det nødvendig at de gis samordnende tilbud og
oppfølging via administrative ressurser, økonomiske tilskudd, egnede lokaler og tilbud
gjennom eksempelvis frivilligsentral. Det offentlige har en viktig rolle med å bidra der hvor
grunnlaget for organisasjonsvirksomhet er begrenset.

Bjørndal står overfor store utfordringer med å etablere sosiale infrastrukturer som sikrer et
godt og trygt nærmiljø som omfatter alle beboere på tvers av etniske og religiøse skillelinjer.
Oslo er en by med stadig økende segregering. Bjørndal er ett av områdene hvor innflytterne
har annen etnisk bakgrunn, og hvor etnisk norske flytter ut. Denne tendensen er sterkt økende.
Hvis det ikke gjøres grep for å sikre et flerkulturelt samfunn, vil Bjørndal om få år miste mye
av den norske frivillighets- og dugnadskulturen.

Gode møteplasser og arenaer for felleskap er en forutsetning for at mennesker kan møtes på
tvers av kulturelle, religiøse og andre skiller, og for at ressurspersonene i nærmiljøet skal
kunne bidra aktivt. Intensjonen med gode møteplasser er sambruk av lokaler, åpenhet og
uforpliktende tilbud slik at folk treffes på tvers av aktiviteter og andre skillelinjer. Slike
møteplasser må ha god tilgjengelighet for alle grupper.

På Bjørndal mangler gode møteplasser for befolkningen på tvers av etnisitet, alder, kjønn,
religion og interesser. Det haster med å etablere en god møteplass på Bjørndal for voksne med
ulik etnisk bakgrunn. Det nødvendig å etablere gode møteplasser som er attraktive for ulike
grupper i befolkningen, særlig tilbud tilrettelagt for ungdom. Etablering av et flerbrukshus vil
Bjørndal-enda-bedre
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være god løsning fordi det kan ha stor fleksibilitet og å fange opp både eksisterende
virksomhet og endringer i behov både på kort og lang sikt.

Tiltak:

3



Planene for en flerkulturell møteplass må videreføres



Det må etableres permanente aktivitets-/klubbtilbud for barn og unge på Bjørndal

TRAFIKKSIKKERHET – TILGANG TIL BJØRNDAL

Trafikksikkerheten er ikke godt ivaretatt på Bjørndal. Barna har i dag ikke nok trygge
skoleveier. Det er et krav at mennesker og biler skal være atskilt på forskjellige traseer, enten
gang- og sykkelveier eller fortau. Kryssing av veier og utkjøringer skal skje i sikrede
overganger, og traseene skal være tilrettelagt slik at den sikreste traseen også er den korteste.

Skoleveiene må kartlegges i samarbeid med FAU på skolene. Trafikkmønster og
risikopunkter der barn møter andre trafikanter må utredes for å finne egnede forbedringer. Det
må analyseres hva som skjer i forbindelse med nye utbyggingsområder. Vi er bekymret for
konsekvensene av økt trafikk i Bjørnåsveien planlagte utbyggingsprosjekter nå realiseres.

Trafikksikkerhet er svært sentralt for beboerne på Bjørndal, og spesielt er det viktig at barna
sikres trygge skoleveier. Heldigvis har vi ikke hatt mange trafikkulykker med personskade.

I dag er Slimeveien eneste vei inn- og ut av Bjørndal. 8900 mennesker er avhengig av at veien
er tilgjengelig til enhver tid for å sikre tilgang at beboerne får levert de varer og tjenester som
det er behov for.
Hvis Slimeveien av en eller annen årsak skulle bli avskåret for bruk vil bl a
utrykningskjøretøy ikke kunne nå frem til områder hvor det måtte oppstå behov.
Det må etableres alternativ adkomstvei til Bjørndal, og da fra syd.
Dette sikrer at beboerne på Bjørndal kan motta nødvendig støtte selv om Slimeveien skulle
være stengt.

Tiltak:


BBS må aktivt påvirke at det etableres rundkjøring i krysset Slimeveien/Bjørnåsveien/
Nyjordeveien for å gi akseptable forhold for alle trafikantgrupper

Bjørndal-enda-bedre
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BBS må påvirke, og gi forslag til, utforming av gangveien langs Slimeveien 2-4-6 som
sikrer et bedre skille mellom myke og harde trafikanter



BBS må arbeide aktivt for at trafikksikkerheten i Slimeveien ved Bjørnholt skole
forbedres slik at forgjengere ikke krysser veien



BBS må arbeide aktivt for at trafikksikkerheten i Bjørnåsveien (skolevei) forbedres
gjennom sikre krysningspunkter og parkering forbudt soner



BBS må arbeide aktivt for at det etableres løsninger for fotgjengere i krysset
Åslandveien/Trollstien/Åslandhellinga



BBS må arbeide aktivt for å etablere Slimeveien som forkjørsvei slik at det blir
enhetlige regler for hvordan man skal forholde seg til kryssende trafikk



BBS må arbeide for å sikre kryssing av Slimeveien i krysset Slimeveien/
Lundhvileveien



BBS må arbeide aktivt, og øve kontinuerlig påtrykk, slik at det etableres alternativ
adkomstvei til Bjørndal. Adkomstveien må etableres syd på Bjørndal slik at alle
områder kan nås hvis det er behov for spesielt utrykningskjøretøy.

4

KOMMUNIKASJON

Transport, infrastruktur og kommunikasjon må utvikles med vekt på å tilrettelegge et godt
kollektivtilbud for Bjørndal. Vi som bor og/eller arbeider på Bjørndal skal ha god
kommunikasjon og tilgjengelighet til Oslo sentrum, bydelssenteret og
kommunikasjonsknutepunkter. Eksisterende kollektivforbindelser må forbedres, i tillegg til
må det etableres en ny kollektivforbindelse/baneløsning til Oslo sentrum.

Beboerne på Bjørndal trenger god offentlig kommunikasjon direkte til Oslo sentrum, til
trafikknutepunktet Hauketo og til bydelssentrene Mortensrud og Holmlia. Bjørndal har i dag
matebuss til T-banestasjonen på Mortensrud og jernbanestasjonen på Hauketo. Vi har også
direkte ekspressbuss til og fra sentrum i rushtidene. Økt utbygging de senere årene og
etableringen av den videregående skolen gjør det nødvendig å styrke kollektivtilknytningen
for Bjørndal. Etableringen av Bjørnholt skole med over 1100 elever har medført et betydelig
økt transportbehov, til Bjørndal på morgenen og fra Bjørndal på ettermiddagen og også internt
på Bjørndal ved skolestart og skoleslutt. I fremtiden vil utbyggingen av Gjersrud/Stensrud
påvirke trafikken i nærområdet vesentlig.

Bjørndal-enda-bedre
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Vi som bor på Bjørndal er i dag avhengig av buss som eneste kollektivtilbud. På lengre sikt
må kollektivbehovet på Bjørndal løses ved en baneløsning fra Hauketo. Hauketo er et naturlig
trafikknutepunkt som gir fleksibilitet for videre transport til sentrum og andre senterområder.
Hauketo blir et stadig viktigere knutepunkt fordi en større og større del av
handelsforbindelsene i Oslo-sør knyttes mot Folloregionen.

En baneløsning kan videreføres for å betjene utbyggingsområdet Gjersrud-Stensrud. Det er
ufravikelig at baneløsningen er etablert før utbygging av Gjersrud-Stensrud starter. Det haster
derfor med valg av trase og detaljregulering av baneløsningen.
Mange fra Bjørndal bruker bussforbindelsen (rute 77) til Hauketo stasjon for overgang til tog
videre til sentrum. Denne bussforbindelsen hindres av stor biltrafikk fordi bussene må stå i kø
på Ljabruveien (riksvei 155) sammen med bilene inn mot Hauketokrysset. Ofte mister
busspassasjerene korresponderende tog mot sentrum på grunn av køen. Dette medfører
naturligvis at mange isteden velger bil fordi det fremstår som et mer pålitelig
fremkomstmiddel.

Etablering av kollektivfelt langs Ljabruveien inn mot Hauketokrysset vil gi bedre
fremkommelighet for bussene. Kollektivfelt er påkrevet på strekningen fra Bjørnerud til
Hauketokrysset.

Tiltak:


BBS må arbeide for at det etableres kollektivfelt langs Ljabruveien (riksvei 155) mot
Hauketokrysset



BBS må monitorere Ruters planer for justering av rutetilbud slik at BBS kan påvirke
negative resultater for kollektivtrafikken før beslutningene tas. Eksempel er
ekspressbussrute 71A i rushtrafikken. Denne må følges nøye så ikke Ruter på ny
vedtar bortfall av ekspressbusstilbudet.



BBS må arbeide for at det etableres kollektivfelt langs E6 fra Klemetsrud til Ryen



BBS må påvirke at detaljplanlegging av baneløsning (trikk) mellom Hauketo,
Bjørndal og Gjersrud/Stensrud startes umiddelbart

Bjørndal-enda-bedre
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5

GRØNTSTRUKTUR, MARKA OG FRILUFTSLIV

Vi ønsker å være et «grønt» boområde, med gangveier og grønne lunger som gir nærhet til
naturen og mulighet for alle til å få nærkontakt med trær, busker og blomster. Fra alle deler av
Bjørndal skal det være kort vei og god adkomst ut i marka. I de nære områdene av marka skal
du ha mulighet til naturopplevelse, ro og fred. Fra Bjørndal skal du ha god tilgjengelighet til
områdene i Østmarka og Sørmarka, uansett om du ønsker å benytte ski, sykkel eller til fots.
Bjørndal skal utvikles i pakt med naturen og marka, det skal tilrettelegges for bruk av marka
på naturens premisser. Bjørndals grønne lunger må tilbakeføres, tas vare på utvikles som gode
barnevennlig ”hundremeterskog” for de nærliggende boligområder. Det må tilrettelegges for
og etableres ”stille områder”. Våtmark og bekkedrag må tilbakeføres, tas vare på og sikres
som viktige elementer i nærmiljøet. Det er nødvendig å sette opp støyskjerming langs E6 for å
skjerme våre nære markaområder som Grønliåsen fra trafikkstøyen fra motorveien.

Tiltak:
BBS skal arbeide aktivt for:


At det gjennomføres arbeid med å kartlegge, tilbakeføre og ta vare på «de grønne
lungene» og ”hundremeterskogene”



At det fjernes støyende og forurensende virksomhet fra Åslandområdet



At det blir støyskjerming langs E6 ved trafikkstasjonen ved Taraldrud



Å hindre at Taraldrudområdet (hvor Ski kommune ønsker næringsvirksomhet) tas ut
av markagrensa

6



At det opparbeides og utbedres turveier og gang-/sykkelveier på Bjørndal



At lysløypa vi har mistet i Grønliåsen reetableres



At det utvikles flere tilbud i idrettsparken sammen med Bjørndal idrettsforening



At området ved Myrertjern utvikles til rekreasjonsområde



At Slimebekken gjenåpnes

ESTETISK PLAN FOR BJØRNDAL

Bjørndal skal være et trivelig sted å bo og vokse opp. Nærområdet skal ha en utforming som
gir god funksjonalitet og fremstår koselig og innbydende. Som beboer og som besøkende skal
du føle deg velkommen på Bjørndal. Områdene som omgir Bjørndal er også viktige for vår
trivsel, og må sikres og vedlikeholdes. Slike områder er blant annet Ljabrudalen,
Gjersrudtjern, Myrer/Åsland og Grønliåsen.
Bjørndal-enda-bedre
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Veier, friområder, bygninger, støyskjermer og andre anlegg og installasjoner må
vedlikeholdes og tas vare på. Vi må hindre forslumming og utrygghet i enkeltområder, som
eksempelvis området bak Bjørndal skole. En rekke tiltak må gjennomføres for å forbedre det
fysiske miljøet rundt oss.
Det visuelle inntrykket når du kommer til Bjørndal må forbedres. Slimeveien som er
innfallsporten til Bjørndal trenger en opprusting og ”forskjønnelse”. Mange store og små
tiltak er nødvendig for å skape et bedre visuelt og estetisk miljø på Bjørndal.

Tiltak:
BBS skal arbeide for at:


Området langs Slimeveien fra Ljabruveien til Trollstien rustes opp og forskjønnes



Borettslag, sameier og huseierforeninger tar ansvar for å rydde, pynte opp og beplante
i sitt eget nærmiljø



Skolene, barnehagene og bedriftene tar ansvar for å rydde, ruste opp og beplante i eget
nærmiljø



Bymiljøetaten (Samferdselsetaten/Friluftsetaten) vedlikeholder og pynter opp langs
veier, turveier og gang- og sykkelveier



Det stilles strenge krav til entreprenører og utbyggere om å tilbakeføre og pynte opp
etter seg når de utfører gravearbeid og annen anleggsvirksomhet



Det skal etableres et velkomstskilt i innkjøringen til Bjørndal (området Slimeveien/
Lundhvileveien)

7

NÆRMILJØUTVIKLING

Bjørndal er med sine ca. 8.900 innbyggere på størrelse med en middels norsk kommune. Av
18 kommuner i Telemark ville Bjørndal vært den 6. største. Av 26 kommuner i Sogn- og
Fjordane ville Bjørndal vært den 3. største.
Et sted som Bjørndal bør ha et bydelssenter /naturlig senterområde som inneholder alle
egnede servicetilbud. Bjørndal senter skal være et levende torg og samlingssted for næring og
servicetilbud til alle aldersgrupper til alle årstider. Arealstrukturer må tilrettelegges for å sikre
et godt nærmiljø som fremmer livskvalitet og helse, og gir grunnlag for etablering av sosiale
nettverk, tilgang til offentlig tjenester og kommunikasjon, aktivitetsmuligheter og god
tilgjengelighet for alle.

Bjørndal-enda-bedre
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Bjørndal trenger næringsutvikling og offentlige tilbud. Det må etableres servicetilbud, og
tilrettelegges for kontorfellesskap og annen infrastruktur som muliggjør mindre
næringsvirksomhet i nærmiljøet. Skoleanlegget på Bjørnholt innbefatter lokaler og aktiviteter
som kan bety mye for lokalmiljøet hvis det tilrettelegges for tilgjengelighet for befolkningen.

Kommunedelplan for torg og møteplasser er tydelig på betydningen av det offentlige rom og
at det her må etableres gode møteplasser. Planen skisserer tre aktuelle torg/møteplasser i vårt
nærmiljø, Bjørnholt skole, Bjørndal senter og Meklenborg idrettspark.

Lokalisering av det offentliges tjenestetilbud er viktig for folks hverdag og mulighet for
mestring og trivsel. Slike tjenester bør lokaliseres slik at man sikrer god tilgjengelighet for
utsatte grupper. Erfaring viser at det er viktig at det er lav terskel for å oppsøke offentlige
tjenester og at lavterskeltilbud generelt har stor betydning for trivsel blant eksempelvis
innvandrerkvinner.

Vi ønsker at det etableres en «frisklivssentral» på Bjørndal. En stor andel fremmedkulturelle
krever tiltak for å inkluderes i nærmiljøet. Et viktig tiltak kan være introduksjon til norsk
natur og levesett gjennom etablering av en frisklivssentral.

Eksisterende næringsliv og institusjoner må i sterkere grad engasjere seg utover sin
primærfunksjon og bidra til sosial, kulturell og økonomisk utvikling i nærmiljøet. Skolene må
styrkes som felles referansepunkter og etableres som et kulturelt kraftsenter i nærmiljøet.

Tiltak:
BBS skal arbeide for at:


Tidligere planer for styrking og utvikling av Bjørndal senter iverksettes



Det etableres «frisklivssentral» på Bjørndal



Næringslivet utfordres til å tilføre aktivitet og ressurser i nærmiljøet



Skolene utfordres til å ta en aktiv rolle i nærmiljøet



Bydelen utfordres til å innta en aktiv rolle og engasjere seg sterkere for Bjørndal i sin
rolle som høringsinstans i plansaker og pådriver i nettverk og dialog med etater og
utbyggere
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Det etableres planer for veier, parker, sosiale områder osv for Bjørndal i likhet med de
som er utarbeidet for Mortensrud, og som er planlagt utarbeidet for Gjersrud-Stensrud

8

BEVARING

Fortsatt finnes spor etter hvordan Bjørndal så ut før. Vi må ta vare på de kulturminner,
kulturlandskap, natur og bygninger som fortsatt finnes. Utbyggingsprosjekter må tilpasses
terreng og eksisterende bebyggelse. Arealene må forvaltes helhetlig og samordnet slik at
kvaliteter i omgivelsene blir tatt vare på gjennom god stedsutforming og bevaring av natur og
kulturmiljøer.

Byantikvaren har utarbeidet en verneplan for de gamle Akergårdene. Alle gårdsanleggene vi
har igjen på Bjørndal er omtalt i planen med sin egenart. Dessverre er flere bygninger og
anlegg blitt fjernet også de siste årene, og vi frykter at flere står for tur hvis ikke bygninger og
omgivelser tas vare på.

Kulturlandskapet ved Seterbråten gård, Myrer gård, Bjørndal gård og i Grønliåsen må tas vare
på og holdes i hevd til landbruksformål. Bygningene på Seterbråten gård og Slime gård må tas
i aktiv bruk slik at de ikke står og forfaller. Både på Seterbråten gård og Bjørndal gård er
gårdstunet intakt med flere bygninger som må sikres, restaureres og bevares for ettertiden.

Tiltak:
BBS skal arbeide for at:


Tidligere innmark ved Seterbråten og Myrer holdes i hevd som kulturlandskap og
igjen tas i bruk til landbruksformål



Bygningene på Seterbråten gård og Slime gård tas i bruk til allmennyttige formål



Bygningene i tilknytning til Seterbråten gård, Slime gård og Bjørndal gård sikres,
restaureres og gis varig vern



9

Området rundt Myrertjern tilrettelegges som friluftsområde for befolkningen

TILHØRIGHET

For å gjøre Bjørndal-enda-bedre må vi styrke tilhørigheten til Bjørndal. ”Vi på Bjørndal” må
gis et reelt innhold. Vi må etablere arenaer for utveksling av nyheter og informasjon om det
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som gjelder Bjørndal. Vi må videreutvikle eksisterende og etablere nye fellesorganisasjoner
som engasjerer seg for nærmiljøet vårt.

Arbeid med nærmiljøutfordringer skal bidra til å utvikle et samfunn som tar vare på felles
verdier og grunnleggende levevilkår for alle grupper innenfor rammen av en bærekraftig
utvikling. Planlegging skal stimulere og samordne fysisk, miljømessig, økonomisk, sosial,
kulturell og estetisk utvikling, og sikre befolkningen mulighet for å påvirke utviklingen.
Planlegging kan være et verktøy for å endre negativ utvikling eller å forsterke positive trekk.
Det må etableres aktivistgrupper som kan engasjere seg i enkeltsaker på vegne av
befolkningen på Bjørndal. Eksempler på saker vi kan samle engasjement rundt er planer for
Åsland, fjernvarmetilbudet, utbygging av Klemetsrudanlegget, utvikling av Grønmo, osv
Tiltak:
BBS skal arbeide aktivt for at:


Nettstedet bjorndal.no utvikles til et felles nettsted for Bjørndal



Aktiviteter og arrangementer som Bjørndalfestivalen videreutvikles som tiltak for å
styrke identiteten til Bjørndal



BBS videreutvikles som et felles talerør for befolkningen i alle saker som omhandler
og omfatter alle saker som ikke er aktivitetsrelatert

10 AKTIVITETER PÅ BJØRNDAL – I SAMARBEID MED BJØRNDAL
FRIVILLIGSENTRAL
10.1 Generelt
Bjørndal Frivilligsentral (BF) ble etablert av Bjørndal boligsammenslutning. Etter noen års
drift ble BF skilt ut som egen organisasjon, med eget organisasjonsnummer, med eget styre og
fristilt fra BBS.
BBS og BF har hatt et nært samarbeid, og har hatt en fordeling av tiltakene på Bjørndal. BBS
har hatt fokus på områder, infrastruktur, trafikk, sikkerhet osv.
BF har konsentrert sin virksomhet rundt aktivitetstiltak for Bjørndals beboere, og større
fellesarrangementer som lokal festival.

Fra 2019 er Bjørndal Frivilligsentral overført fra lokal drift, med eget valgt styre, til
kommunal drift. Bydel Søndre Nordstrand har overtatt driftsansvaret, og de ansatte er
kommunalt ansatt.
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Bydel Søndre Nordstrand vil ha ansvaret for aktivitetene som gjennomføres i regi av BF.
Bydelen vil også ha budsjett- og resultatansvar. I så måte har den lokale forankringen, og
styringen med BF, blitt betydelig redusert.

10.2 Lokal fokus på aktiviteter
Det er nødvendig med lokalt fokus, og lokal påvirkning, på aktivitetstilbud på
utover de aktiviteter som gjennomføres i kommunal regi. Bjørndal må

Bjørndal

etablere et

samarbeidsorgan som samarbeider med BF, og som kan tilføre og påvirke

aktiviteter og

tiltak utover det som fremkommer av BFs årlige virksomhet.
Vi på Bjørndal er de som best kan monitorere lokale behov, og som kan bidra i løsninger
som best mulig resultat for Bjørndal befolkning.

10.3 Antall foreninger og styrer lokalt må begrenses
Det vil alltid være en utfordring med å få nok personell som frivillig påtar seg verv i

ulike

organisasjoner. Det lokale samarbeidsorganet på Bjørndal som er aktivitetsorientert må
integreres med annen virksomhet.
Når BF er overført til kommunal drift, så vil det være naturlig at BBS, som allerede er etablert
som organisasjon, utvider sitt område til også å ta inn lokale aktiviteter som

ikke ligger

inne i BFs årlige virksomhetsplaner.

10.4 Lokalt engasjement – lokale midler
Bjørndal Frivilligsentral, før overføring til kommunal drift, ble tilført noen av sine
driftsmidler gjennom beboerbetaling. På frivillig basis betalte beboerne kr 200,00 pr år pr
husstand.
Selv om BF er overført til kommunal drift, så er nødvendige og ønskede aktiviteter avhengig
av alle finansieringskilder, også den lokale tilførselen av midler. BBS, som lokal …………

Tiltak:
BBS skal arbeide aktivt for at:


Bjørndal beboeres behov for aktiviteter dekkes



Samarbeid med Bjørndal Frivilligsentral der BFs egne virksomheter integreres med
lokale initiativ og behov femmet av BBS
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Boligforeninger støtte opp om lokale aktivitetsinitiativ ved av betaling av
beboertilskudd videreføres gjennom BBS

11 HOVEDKONKLUSJONER
Oppsummering av de viktigste tiltakene for å gjøre Bjørndal-enda-bedre:
Bjørndal boligsammenslutning skal arbeide aktivt for at:


Det etableres gode møteplasser for befolkningen på tvers av etnisitet, alder, kjønn
religion og interesser. En flerkulturell møteplass som Bjørndalshuset må etableres.



Det iverksettes trafikksikkerhetstiltak i Slimeveien. Fotgjengerne sikres bedre
løsninger forbi Slimeveien 2-4-6. Kryssene ved Bjørnholt skole og Bjørnåsveien/
Nyjordveien gis bedre løsninger. Påkjøringene til Slimeveien skiltes bedre.



Transport og kommunikasjon utvikles for å gi et bedre kollektivtilbud for Bjørndal.
Det etableres kollektivfelt langs Ljabruveien mot Hauketokrysset og langs E6 fra
Klemetsrud til Ryen. Det startes detaljplanlegging av forlengelse av Ljabrutrikken fra
Hauketo til Bjørndal.



Det etableres gode aktivitetstilbud på Bjørndal, særlig er det mangel på aktivitetstilbud
tilrettelagt for ungdom. Det tilrettelegges for økt samhandling mellom nærmiljøet og
Bjørnholt skole, slik at skolen kan bli en del av lokalmiljøet på Bjørndal.



De grønne lungene ”hundemeterskogene” sikres for fremtiden og tas vare på slik at de
inviterer til aktivitet og lek. Gangvegene opparbeides og utbedres, særlig med sikte på
trygge skoleveier.



Det hindres at markaområdet ved Taraldrud omreguleres til næringsvirksomhet. All
støyende og forurensende virksomhet på Åslandområdet avvikles.



Tar vare på det estetiske miljøet og sørge for at det er pent og ordentlig rundt oss.
Utbyggingsprosjekter tilpasses terreng og eksisterende bebyggelse. Offentlige etater,
skoler, bedrifter og huseiere bidrar for å forbedre det visuelle utrykket på Bjørndal,
ved å rydde, opparbeide, pynte opp og beplante i sitt nærområde.



Tar vare på det opprinnelige kulturlandskapet, gårdsbygninger og naturområder på
Bjørndal. Jordbruksarealer tilhørende Seterbråten gård og Bjørndal gård benyttes til
landbruksformål. Bygningen på Seterbråten gård og Slime gård rehabiliteres og tas i
bruk. Området ved Myrer gård og Myrertjern opparbeides til friluftsområde.
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Det etableres en infrastruktur med offentlige tilbud på Bjørndal. Vi trenger
næringsutvikling, helsestasjon, frisklivssentral og andre tjenester/servicetilbud for
nærmiljøet. Skolene styrkes som felles referansepunkter og etablere seg som en
kulturell kraft i nærmiljøet.



Det etableres en alternativ adkomstvei til Bjørndal for nødetatene og offentlig
transport fra Åslandkrysset via Trollstien alternativt fra Ljabruveien via Seterbråten.
Infrastrukturen på Bjørndal er i dag svært sårbar når Slimeveien sperres for trafikk.



Bjørndal utvikles som et trygt og godt nærmiljø med basis i godt naboskap og verdier
som nærhet, hensynsfullhet og raushet.
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