Møte 6 med samarbeidsgruppa – oppgradering av Thorvald Meyers gate
Tid: 20. mars kl. 09–11. Sted: Bydel Grünerløkka.
Til stede: Yngve Ruud (prosjektleder), Katarina Young (ass. prosjektleder), Trude Olsen
(nabokontakt), Line Holand (kommunikasjonsrådgiver), Jan Robert Johnsen og Inger Kristin Haugsevje
(Grünerløkka kultur- og næringsforening), Tone Dalen (UNiK), Rebekka de Leon (Løkka
Gårdeierforening), Kai Jarre, Olle Frandsen, Tina Bangsund (Bydel Grünerløkka), Mari F. Sundet
(Kulturetaten) samt innleid kunstner for Kulturetaten.

1.
Kulturetaten og kunstner orienterte om kunstprosjekt
Dette er et temporært kunstprosjekt (for eksempel performance, opplesninger, video/projeksjoner,
trikkehappenings, midlertidige installasjoner) som skal følge fremdriften til byggeprosjektet.
Vurderer blant annet trikken, Schous plass og Olaf Ryes plass som mulige steder for kunstprosjektet.
Kunst skal ikke være avbøtende tiltak, men skal «heve byen vår». Skal samarbeide med lokale
ressurser. Orienterte også om tilskuddsordning for kunsttiltak.

2.
Viktige behov i byggefasen: varelevering og brannsikkerhet
Varelevering:
VisitLøkka melder krav om at tilgang til hjørnene og til jekketralle (for paller) er svært viktig. Har
samlet oversikt over spesielle behov og utarbeidet oversikt og skal finne ut hvem som har
tankanlegg.
Brannsikkerhet:
Brann- og redningsetatens skal ha tilgang med stigebil til 4- og 5-etasjers bygg, ref. tegn X-100. De
andre høye byggene i gata har sekundær rømningsvei. Under bygging må entreprenøren sørge for
oppstillingsplass for stigebiler.
Gruppa presiserer hvor viktig trygge rømningsveier er når opptil 200 personer er samlet på et
utested.

3.
Gårdeieres vinn/vinn aktivitet
Bymiljøetaten har mottatt innspill fra gårdeiere – se vedlegg.

4.
Forventningsavklaring til hva dette forumet skal være
Bymiljøetaten presiserer hva som er gruppas mandat – se vedlegg.

5.
Til orientering: Status møblering

Bymiljøetaten imøtekommer en del av gruppas ønsker og endrer derfor til Urban benk med
granittføtter og til Victori avfallsbeholder. Øvrige benker beholdes, og der det er mulig erstattes
sitteflater med spiler. Se vedlegg.

6.
Dekke kostnader? Innspill fra VisitLøkka
Gruppa lurer på hva BYM kan bidra med, og synes det er vanskelig å planlegge siden de ikke helt vet
hva BYM vil.
Visitløkka ønsker å gå ut med informasjon om hva som skal skje i mai under Løkkadagene. Gruppa
ønsker at det avsettes midler, men BYM har ingen avsatte midler for dette. Det jobbes kontinuerlig
med å finne midler til dette.

Annet
NB! BYM skal utarbeide et skjema for varelevering (hvor, når, omfang, folk/varer, type
næring/utested/butikk, stengetider etc.).
NB! Prosjektet er skjøvet ut i tid, og det er lite trolig at det blir oppstart i september 2018.
Neste møte i kommunikasjonsgruppa:
Tirsdag 17. april klokka 9-11 hos Bydel Grünerløkka i Markveien.

