
ÅRSBERETNING   
2018   -   2019   
  

Styret   
  

Beboerforeninga   har   holdt   jevnlige   styremøter   gjennom   perioden.     
  

Styret   har   bestått   av:   
Andreas   Drevland   (styreleder)   
Lena   Kopf   Pedersen   
Dan-Børge   Kopf   Pedersen   
Håve   Fjell   
Thomas   Backofen   
  

I   2017   sa   regnskapsfører   takk   for   seg   etter   mange   års   tro   tjeneste.   Det   ble   på   tross   av   
sonderinger   og   oppfordringer   ikke   funnet   noen   ny.   At   vi   ikke   kunne   vise   til   noe   ferdig   regnskap   
for   2018   gjorde   at   det   ikke   ble   avholdt   årsmøte   i   2019,   ei   heller   krevd   inn   medlemskontingent   for   
dette   året.   Følgelig   ble   det   ikke   valgt   noe   nytt   styre,   og   alle   medlemskap   ble   forlenga   med   et   år.   
  

Dette   er   sjølsagt   svært   uheldig,   både   mht.   vedtektene   og   mht   til   at   Beboerforeninga   bør   og   skal   
fungere   som   en   aktiv   medlemsorganisasjon.     
  

Saxegården   stenges   
  

Høsten   2018   ble   Saxegården   stengt   omgående   pga.   omfattende   setningsskader   etter   
byggearbeid   på   jernbanen.   Det   ble   på   få   timers   varsel   gjort   en   stor   jobb   med   å   flytte   ut   alle   
organisasjonens   eiendeler,   papirer   o.l.   fra   kontoret   vårt.   
  

Etter   en   periode   i   container   fikk   beboerforeninga   via   Kulturetaten   nye   lokaler   i   nabobygget   i   
Saxegårdsgata   15.   Dette   deler   vi   med   MODUS   -   Senter   for   Middelaldermusikk,   en   ordning   som   
funker   fint,   og   sameier   /   borettslag   som   er   medlemmer   hos   oss   kan   fortsatt   låne   lokalitetene   
gratis   til   møtevirksomhet.   Det   er   p.d.d.   fortsatt   svært   usikkert   når   Saxegården   kan   tas   i   bruk   
igjen.   
  

Aktivitet   
  

Vi   har   hatt   få   egne   medlemsaktiviteter   i   perioden,   dog   har   vi   støtta   opp   rundt   andre   lokale   
initiativ   i   bydelen.   
  

I   desember   2018   spanderte   Beboerforening   et   juletre   på   Krakabøla.   Det   var   tenning   av   gran,   
med   unger   og   sang   og   alt   som   hører   til.   
  



I   mars   2019   arrangerte   Beboerforeninga   i   samarbeid   med   FAU   ved   Gamlebyen   skole   en   
punktdemonstrasjon   ved   Dyvekes   Bro,   i   protest   mot   at   skolevei   og   park   over   natta   blei   omgjort   
til   oppstillingsplass   for   anleggsmaskiner.   Det   var   svært   godt   oppmøte   og   flere   presseoppslag.   
  

I   desember   2019   spanderte   foreninga   igjen   juletre   og   var   med   på   å   arrangere   middelaldersk   
julekonsert   i   Saxegårdsgata   15,   sammen   med   våre   samboere   i   MODUS.   
  

I   tillegg   til   å   fungere   som   høringsinstans   ved   ulike   prosjekteringer   har   styremedlemmer   
representert   Beboerforeninga   i   ulike   åpne   møter,   i   tråd   med   organisasjonens   formål.     
  

Gjennom   sosiale   medier   har   GBF   vært   med   på   å   støtte   og   belyse   ulike   saker   som   har   opptatt   
folk   i   bydelen,   samt   kulturarrangementer   og   andre   ikke-kommersielle   tiltak.   
  

Etter   at   tidligere   redaktør   pensjonerte   seg   fra   jobben   har   foreninga   ikke   fått   utgitt   
Gamlebyposten.   
  

Til   slutt:   
  

Avslutningsvis   vil   styret   hevde   at   behovet   for   Gamlebyen   Beboerforening   i   høyeste   grad   er   
tilstede.   Det   skjer   ting   på   alle   kanter,   mht.   trafikk   og   storstilte   utbyggingsplaner.   Dette   -   i   
kombinasjon   med   at   vi   bor   i   en   bydel   med   lang   tradisjon   for   lokalpatriotisme   og   engasjement   -   
gjør   at   potensialet   for   en   slik   forening   er   stort.   
  

GBF   har   ambisjoner   om   å   komme   sterkt   tilbake   og   jobbe   aktivt   for   bydelen   og   saker   som   
berører   og   opptar   beboere.   For   å   oppnå   dette   kjenner   vi   på   et   behov   for   flere   engasjerte   
medlemmer   som   kan   bidra   og   arbeide   sammen   med   oss   som   medlemmer   og   i   enkeltsaker.   
  
    

Styret   i   Gamlebyen   Beboerforenining,     
Oslo   19.10.20   
  
  
  

Andreas   Drevland   
(styreleder)  

  
  

Lena   Kopf   Pedersen Dan-Børge   Kopf   Pedersen   
  
  
  
  

Thomas   Backofen Håve   Fjell   
  



  


