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Årsmøte 2022

Festsalen på Nordberghjemmet, 31 mai 2022 Kl 1900
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AGENDA
FORSIDE + SIDE 1
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STYRET 2021/22 SIDE 2
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FORMÅL

Berg, Nordberg Sogn Tåsen Vel har som formål å ivareta beboernes felles 
interesser. Vellet, som ble s89et i 1917, er en par8poli8sk nøytral 
forening og har siB område i bydel Nordre Aker. Det er den største 
velforeningen i bydelen. Alle som bor fast innenfor vellets grenser, kan bli 
medlem og på den måten støBe opp om vellets arbeid. 

SIDE 2
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Hva har BNS gjort i 2021 SIDE 2
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Hva har BNS gjort i 2021 SIDE 3
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Samle

Opprinnelig hadde HSØ et «business case» som ble 
beny6et som argumentasjon for å samle alt på e6 sted.

Planen var å fly6e alle funksjoner fra Ullevål opp @l et 
større område nedenfor Rikshospitalet

Finansieringen skulle være en kombinasjon av inntekter 
fra salg av Ullevål kombinert med effek@visering i form av 
synergigevinster ved å samle alt på e6 sted, dele på 
ressurser på tvers av funksjoner etc.

Modernisering av bygg og infrastruktur skulle gi både 
kvalita6ve og effek6viseringsgevinster
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Samle
Splitte

Statens Vegvesen satte foten ned for lokk over Ring 3 og dermed stod HSØ igjen 
med en altfor liten tomt på Gaustad. Dette ødelegger business caset, som vurderes 
opp mot kriteriene Tid, Kost og Ytelse.

TID: Tar lengre tid å regulere og bygge på en liten tomt med betydelige grønne og 
gule verdier rett ved

KOST: Mer komplisert og mye dyrere å bygge i høyden og liten plass til omrokering 
når drift og bygging skjer samtidig – typisk et prosjekt som har stor risiko for 
kostnadsoverskridelser

YTELSE 1 Sykehusperspektiv Ullevål, som er et meget velfungerende traume-
sykehus, splittes i 2. Store sykehus med 1 000 senger som bygges i høyden 
anbefales ikke og det blir ikke plass til flere senger når det nye Rikshospitalet er 
ferdig – og all fleksibilitet forsvinner når Ullevål selges

YTELSE 2 Innbyggerperspektiv Skadevirkningene for Oslo blir store; markaporten
må stenges, den grønne åssiden blir borte og 1 000 personer havner i rød støysone, 
sykebiler og lastebiler gjør området trafikkfarlig

Her skulle HSØ ha stoppet, men de gjør det motsatte, de fortsetter selv om 
Business Caset er ødelagt

Opprinnelig hadde HSØ et «business case» som ble 
benyttet som argumentasjon for å samle alt på ett sted.

Planen var å flytte alle funksjoner fra Ullevål opp til et 
større område nedenfor Rikshospitalet

Finansieringen skulle være en kombinasjon av inntekter 
fra salg av Ullevål kombinert med effektivisering i form av 
synergigevinster ved å samle alt på ett sted, dele på 
ressurser på tvers av funksjoner etc.

Modernisering av bygg og infrastruktur skulle gi både 
kvalitative og effektiviseringsgevinster
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Finansieringen skulle være en kombinasjon av inntekter 
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BNST har Rikshospitalet innenfor si6 område og er oppta6 av hvordan den planlagte utbyggingen 
vil medføre skadevirkninger for byen og nærområdet

Skade 1 En av markas vik@ge inngangsporter vil i praksis må6e stenges 
Skade 2 Hus eksproprieres og over 1 000 beboere havner i gul støysone
Skade 3 Oslos grønne åsside ødelegges for all@d 
Skade 4 Grønne områder ved og rundt Gaustad sykehus bebygges med høye bygg og veier 
Skade 5 2 500 beboere må slite med anleggstrafikk i 10-12 år kombinert med ambulansetrafikk 

som kjører gjennom småhusområder  

Redd Ullevål representerer i praksis alle ansa6e ved OUS og i @llegg mange andre borgere og 
jurister, arkitekter og poli@kere som har innse6 at den planlagte flycngen/splicngen av 
funksjoner @l nye høyhus på 60-80 meter vil generere ikke-op@male løsninger for pasienter og 
drigen av et for stort sykehus på en for liten lokasjon – i @llegg @l en meget vanskelig drig i en 
byggeperiode der det skal både rives på en svært liten tomt sam@dig som det skal bygges 

Skade 6 Aku6- og traumeberedskap blir dårligere og mindre effek@v når den spli6es i 2
Skade 7 Stordrigsulemper når antall senger er 1000 (anbefalt størrelse er 2-600)
Skade 8 All fleksibilitet blir borte når Rikshospitalet er utvidet maks og Ullevål er solgt

HSØ har gjennomgående prøv å @lbakeholde informasjon om skadevirkninger for byen, 
sykehusfunksjoner og lokalområdet. Statens instrukser for alterna@v-vurderinger er bru6 og 
pålagte konsekvensutredninger finnes ikke. ROS-Analyser hemmeligholdes. 

Et flertall av Oslos innbyggere er i mot den planlagte utbyggingen av Gaustad og nedleggelse av 
Ullevål. Da det ble klart at hele Oslo – både poli@kere og borgere er i mot den planlagte 
utbyggingen på Gaustad, gikk HSØ @l regjeringen og fikk denne @l å starte en statlig 
reguleringsprosess. 

Udemokra6sk. Det er flertall i Oslo Bystyre mot den planlagte utbyggingen. Redd Ullevål har nå 
samlet inn over 5 000 underskriXer i mot den planlagte utbyggingen.

DeYe er drøyt – HSØ vil fortse6e en prosess for å trumfe gjennom et byggeri som er 
udemokra@sk, ulønnsomt og som vil gi Oslos borgere et dårligere sykehus@lbud enn om det 
åpenbare alterna@vet ble valgt – beholde Ullevål og bygge der (kan starte umiddelbart). Det vil 
bli både billigere, raskere, mer fleksibelt og gi et bedre sykehus@lbud for Oslo totalt se6.
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Hva har BNS gjort i 2021 SIDE 4
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Hva har BNS gjort i 2021 SIDE 4
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Hva har BNS gjort i 2021 SIDE 5
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Samarbeidspartnere 2021 SIDE 6
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Tips og bilder
Vi trenger ;ps og send oss gjerne de@e via våre websider ;l 

h"ps://bnst.no/kontakt-oss/ 

eller direkte pr epost ;l 

kontakt@bnst.no

Bilder er vik;ge. 

Skjer det noe i di@ nabolag som du lurer på – utvikling, trafikkproblemer, 
regulerings- og byggesaker. Tips oss! Kan også være kvaliteter som savnes 

SIDE 6
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Regnskap 2021 SIDE 7 - GODKJENNING

• Lavere inntekter
• Lavere kostnader
• 2020 var første gang vi droppet 

utsendelse av årsrapporten, erstattet 
av en 2-siders Flyer med ByPost, 
samme i 2021 og 2022

• Vi har økt reservene vår med 60 000
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Kontingent 2022 SIDE 8
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Valg av styremedlemmer SIDE 2 - GODKJENNING

Alle som er på 

valg, stiller til 

gjenvalg
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Valgkomite

Valgt 2020 2021 2022

Bjørn Henriksen, leder 2019 Valg
Anders Eng 2020 Valg Valg 

SIDE 2 - GODKJENNING


