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dagligleder@sageneif.com

Fra: Henning Strøm <lederbandy@sageneif.com>

Sendt: fredag 8. november 2019 16:52

Til: dagligleder@sageneif.com

Kopi: Kurt- Jarle Niltveit

Emne: Re: Voldsløkka - Bredo Stabels vei

Er i dialog med han. Han lukter inntauingspenger og har skikkelig los  
 
Mvh 
Henning 
 
fre. 8. nov. 2019 kl. 16:40 skrev <dagligleder@sageneif.com>: 

Takk for at du følger opp denne saken, Henning! 

  

Det virker som den beste løsningen pt er at vi inngår en avtale med parkeringsfirmaet som håndhever reglene for 
Hafslund på andre siden av veien. Forutsetningen for dette er jo at det ikke koster oss noe penger.  

  

Fra: Henning Strøm <lederbandy@sageneif.com>  
Sendt: fredag 8. november 2019 13:31 
Til: Kurt- Jarle Niltveit <driftsleder@sageneif.com>; Vibeke Thiblin <dagligleder@sageneif.com> 
Emne: Fwd: Voldsløkka - Bredo Stabels vei 

  

Til info 

---------- Forwarded message --------- 
Fra: Henning Strøm <lederbandy@sageneif.com> 
Date: fre. 8. nov. 2019 kl. 09:45 
Subject: Re: Voldsløkka - Bredo Stabels vei 
To: Jørn Gundersen <jorn.gundersen@bym.oslo.kommune.no> 

  

Jada, jeg har snakket mange ganger med fyren som eier det private parkeringsfirmaet som drifter de private 
plassene på motsatt side av gata. Han er veeeeldig klar for å overta hele gata. Dersom det er greit for dere, kan 
Sagene IF godt lage en avtale med han?? 

  

Mvh 

Henning Strøm 
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fre. 8. nov. 2019 kl. 08:30 skrev Jørn Gundersen <jorn.gundersen@bym.oslo.kommune.no>: 

Hei Henning. 

  

Se min dialog under med en som jobber med skilting hos oss. Veien ser ut til å være privat og kan ikke skiltes med 
offentlige skilter. Kan du utforske hvem som håndhever p-plassene på motsatt side, og se om det er noe eventuelt 
de kan bistå med? 

  

Med sportslig hilsen 
Jørn Gundersen  
spesialkonsulent  
+47 91569085 
 
Bymiljøetaten 
Idrettsavdelingen 
oslo.kommune.no 
Sentralbord: 21 80 21 80 

Adresse: Karvesvingen 3, 0579 Oslo  
 

 

  

Fra: Brumilda Miftari  
Sendt: torsdag 7. november 2019 16:10 
Til: Jørn Gundersen 
Kopi: Vigdis Johansen 
Emne: SV: Voldsløkka - Bredo Stabels vei 

  

Hei, 

  

Siden det allerede er noen private p-plasser, er det vel et firma som allerede er engasjert for å kontrollere disse? 

Dersom det er et privat p-selskap, må man finne ut av hvem som har engasjert disse og se om man ikke kan 
«utvide» avtalen så de kan regulere plassene inn mot gjerde også. 

Alle plasser private som offentlige må reguleres med skilting for at de skal kunne håndheves. Jeg vil fraråde 
engasjering av to forskjellige p-vaktselskaper, da det ikke vil være tydelig avgrensning for hvilket firma som 
regulerer hva.  

  

Når det gjelder informasjon, synes jeg at alle parter som deler denne stikkveien bør orienteres om planlagte 
endringer.  
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B. 

  

Fra: Jørn Gundersen  
Sendt: onsdag 6. november 2019 12:39 
Til: Brumilda Miftari 
Kopi: Vigdis Johansen 
Emne: SV: Voldsløkka - Bredo Stabels vei 

  

Hei Brumilda. 

 
Takk for rask tilbakemelding og avklaring.  

  

Er det slik at klubben kan rekvirere privat selskap, eller kan eventuelt vi engasjere noen i det private? Sagene vil 
åpenbart ha bort bilene som står her. Når det gjelder barnehagen kan jeg eventuelt også sende en henvendelse 
hit, men antar at de ikke vil motsi at vi får vekk disse. Det er også noe privat parkering som tilhører bedriftene som 
hører til bygget som er tilknyttet barnehagebygget (se bilde under) Jeg trodde i utgangspunktet at det også var de 
som hadde plassene mot 
kunstgressbanen.  

  

Med sportslig hilsen 
Jørn Gundersen  
spesialkonsulent  
+47 91569085 
 
Bymiljøetaten 
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Idrettsavdelingen 
oslo.kommune.no 
Sentralbord: 21 80 21 80 

Adresse: Karvesvingen 3, 0579 Oslo  
 

 

  

Fra: Brumilda Miftari  
Sendt: onsdag 6. november 2019 12:30 
Til: Jørn Gundersen 
Kopi: Vigdis Johansen 
Emne: SV: Voldsløkka - Bredo Stabels vei 

  

Hei, 

  

Da har jeg undersøkt litt og det viser seg at denne veien, som antatt, er privat. Skiltmyndigheten har dessverre 
ikke myndighet til å regulere på privat vei. 

Veien er regulert som felles kjørevei (PBE) mellom idrettsanlegget og Margarinfabrikken bhg, se bildet nedenfor. 
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Her må et privat selskap rekvireres for å kontrollere og håndheve område. Det skal på ingen måte skiltes med 
offentlige skilt, og det skiltet som det vises til i korrespondansen nedenfor vil jeg gjerne se bilde av.  

Tenker at idrett i samarbeid med Sagene IF og Margarinfabrikken bhg kommer til en enighet om åssen det skal 
reguleres her. Jeg ser også at det er flere som eier deler av området. Eierne er: EBY (rødt), BYM (blått), 
Kulturetaten (lysegrønt) og Omsorgsbygg (lilla). 
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Med vennlig hilsen  

  

Brumilda Miftari 

fagkonsulent 

+47 909 63 776 

  

Bymiljøetaten 

Transportløyve og skiltmyndighet 

oslo.kommune.no 
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Sentralbord: 21 80 21 80 

  

 

  

  

  

  

Fra: Jørn Gundersen  
Sendt: onsdag 6. november 2019 12:13 
Til: Brumilda Miftari 
Kopi: Vigdis Johansen 
Emne: VS: Voldsløkka - Bredo Stabels vei 

  

Hei Brumilda.  

  

Se dialog med Sagene IF under vedrørende utfordringer med ulovlig parkering langs Bredo Stabels vei. I følge 
parkeringsvakten vår er det manglende skilting som gjør at de ikke har hjemmel for å bøtelegge eller taue bort 
bilene som står her. Jeg har frem til nå vært av oppfatning av at det kun var privat parkering langs denne veien. 
Ser i Geodata at det ser ut til å gå en grense akkurat opp mot denne veien, slik at den nødvendigvis ikke tilhører 
idrett (alt markert i lilla), men ikke helt sikker.  

  

Kan du bistå med å tolke dette kartet, og har du noen tanker om hva som kan gjøres for å eventuelt forhindre 
denne ulovlige parkeringen. Den er som nevnt under blant annet til hinder for sykkelparkeringen.  
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Med sportslig hilsen 
Jørn Gundersen  
spesialkonsulent  
+47 91569085 
 
Bymiljøetaten 
Idrettsavdelingen 
oslo.kommune.no 
Sentralbord: 21 80 21 80 

Adresse: Karvesvingen 3, 0579 Oslo  
 

 

  

Fra: Henning Strøm [mailto:lederbandy@sageneif.com]  
Sendt: tirsdag 5. november 2019 12:56 
Til: Jørn Gundersen; Steinar Ågren Helgesen 
Emne: Re: Voldsløkka - Bredo Stabels vei 

  

Hei Jørn 

  

Jeg hadde en parkeringsvakt på befaring her i går. Han mente at han ikke hadde lovhjemmel for å bøtelegge eller 
taue inn bilene som står parkert langs nordsiden av bandy-og landhockeybanen grunnet manglende skilting. 

Jeg veit at dere i BYM er raka blakke før nytt budsjett er på plass, men det er ikke mye som skal til. 
Parkeringsvakta mente det var tilstrekkelig med et skilt liknenede det som står på nedre bane, nedenfor 
skatehallen. Det er et blått skilt fra BYM som skilter at det er idrettspark og parkering forbudt. Disse skiltene vil jeg 
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anta at dere har liggende flere av. Hadde det vært en mulighet å få satt opp et slikt rett ved innkjøringen fra 
Stavangergata?? 

  

Mvh 

Henning Strøm 

  

ons. 23. okt. 2019 kl. 22:07 skrev Henning Strøm <lederbandy@sageneif.com>: 

 
Hei Jørn 

  

Det er jeg som er leder av bandyavdelingen i Sagene IF som har fått fullmakt av Vibeke og Kurt til å jobbe litt med 
denne saken. 

  

Parkeringsforholdene på denne siden av banen er en kjempeutfordring, da den benyttes av personer som ikke 
ønsker å betale beboerparkering. 

Alle sykkelparkeringsplassene er blokkert til enhver tid. 

Når det gjelder adresse så trodde jeg at dette var en del av Stavangergata, men dette veit dere bedre enn meg. 

Det optimale hadde vært om plassene fra sykkelparkeringsplassene og fram til Stavangergata enten ble merket 
med beboerparkering eller "besøkende til idrettsanlegget-Parkering forbudt over 24 timer." 

  

Ta gjerne kontakt med meg om det er noe jeg kan bidra med. 

  

Mvh 

Henning Strøm 

  

---------- Forwarded message --------- 
Fra: <dagligleder@sageneif.com> 
Date: ons. 23. okt. 2019 kl. 19:30 
Subject: VS: Voldsløkka - Bredo Stabels vei 
To: Henning Strøm <lederbandy@sageneif.com> 
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Fra: Steinar Ågren Helgesen <steinar.helgesen@kid.oslo.kommune.no>  
Sendt: onsdag 23. oktober 2019 08:35 
Til: Jørn Gundersen <jorn.gundersen@bym.oslo.kommune.no> 
Kopi: Vibeke Thiblin <dagligleder@sageneif.com>; Kurt- Jarle Niltveit <driftsleder@sageneif.com> 
Emne: Voldsløkka - Bredo Stabels vei 

  

Hei,  

  

Sagene IF har tatt opp et problem på østsiden av landhockey-/kunstisbanen. Her er det anlagt sykkelparkering i 
henhold til regulering og godkjent utomhusplan. På reguleringskartet er veien navngitt; Bredo Stabels vei – 
kjøreveg og betegnet som felt K1. I reguleringsbestemmelsene står det i § 4: pkt 4.2: Felles samferdselsanlegg – 
Felt K1 er felles for gnr. 56 bnr. 10, gnr. 222 bnr. 210, del av gnr. 56 bnr. 1, del av gnr. 222 bnr. 54 og senere 
utskilte parseller.  (Tidligere ville antagelig denne veien vært definert som felles avkjørsel.) 

  

Problemet er at hele den regulerte veien inn mot banen er benyttet som uregulert parkeringsanlegg, 
langtidsparkering uten begrensninger. Bilene står på tvers, så tett på sykkelparkeringen at dette anlegget kan 
benyttes i svært liten grad. Sagene IF har tatt opp flere ganger spørsmålet om skilting for å regulere ulovlig 
parkering uten at de har fått gjennomslag. Dette er forhold som ligger utenfor vårt ansvarsområde. Kan BYM angi 
hvilke muligheter som finnes for korrekt skilting slik at parkeringen kan reguleres? 

  

Mvh 

  

Steinar Ågren Helgesen 

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF 


