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Morten Forland, Petter Farstadvoll, Jørn
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23.08.2021
Styremøte på Teams
Morten Winsnes

Saksliste
Sak:

Ansvarlig:

Referat:

Arenabygg på Skullerud

Morten
Winsnes/
Jørn
Michalsen

IF Frøy har vært
inkludert i prosjektet
med bygging av nytt
Arena hus fra oppstart
og planleggingsstadiet,
(jfr. vedtak i Østensjø
bydel fra 2010). På ett
eller annet tidspunkt falt
vi ut. Jørn var med i
arbeidsutvalget i ISU
Østensjø i hele perioden
fram til i fjor, og mener
det aldri ble fattet noe
vedtak om at Frøy
utgikk der som bruker
av bygget. Tvert imot
ble vi lovet både av
BYM og Rustad at vi
skulle bli involvert når
byggeplanen nærmet
seg en realisering.

Vedtak:
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Saken har vært på
høring, utren at Frøy
fikk det med seg.
Styrets beslutning om
handlingsplan
fremover:
IF Frøy tilskriver
Bymiljøetaten og
etterlyser det juridiske
grunnlaget for bruken
av bygget.
Utgangspunktet er at
det er Oslo kommune
som finansierer bygget,
og også er Byggherre.
Hva er planene for
bruken fremover?
Hvilke lagerareal
forefinnes i bygget?
Hvem har juridisk rett
til bruk av bygget?
Dette særskilt sett i lys
av at det fremkommer
av plakat ved Skullerud
at Arenabygget skal
administreres av Rustad
IL??
Hva er BYM sitt syn på
IF Frøys juridiske status
i saken? Har Frøy og
evt. andre brukere i
bydelen samme
rettigheter til bygget? IF
Frøy mener å være
juridisk berettiget både
bruk av lagerlokale og
generelt adgang til bruk
av Arenabyggert til
ulike formål gjennom
året, primært
sommerstid. Det på lik
linje med Rustad IL sitt
behov for samme,
primært vinterstid. IF
Frøy ønsker å
samarbeide med Rustad
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IL og evt. andre brukere
om rimelig fordeling og
bruk av Arenabygget,
samt evt. lager lokaler i
bygget i fremtiden.
Leie av lager Skullerudstua
evt. andre steder i
nærområdet

For det tilfellet at det
ikke foreligger jurdisk
grunnlag for å få på
plass gratis bruk av
lagerlokalene i
Arenabygget for IF
Frøy, så kan det evt.
være et
(forhåpentligvis)
rimelig alternativ å leie
ledig areal i
Skullerudstua? Der
finnes det blant annet et
bomberom, og ellers
også arealet som Frøy
har benyttet under ritt i
sommer. Det fungerte
supert med egen
inngang, og god plass.
Samtidig er lokalet lett
å skille/låse av fra
resten av bygningen.
Det fine med
Skullerudsstua er også
at lokalene/lageret
ligger kort vei unna
terrenget vi trener i og
også arrangerer ritt i.
Beliggenheten er god
og ivaretar greit
praktiske hensyn.
Om ingen av
ovennevnte alternativer
fører frem, synes det
godt med ledig
lagerareal av
små/mellomstor
størrelse i og rundt
bydelene Frøy har
tilhørighet til.

