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Vil du vil vite hvordan Røa sentrum kan bygges ut? Kom på 

FOLKEMØTE TORSDAG DEN 22. AUGUST, PERSBRÅTEN SKOLE kl 18.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Røa PlanForum har i lang tid samarbeidet med 
arkitekter, byplanleggere, politikere, grunneiere 
og ikke minst utbyggere på Røa. Nå er vi klare til å 
presentere en mulighetsstudie for utviklingen av 
Røa sentrum. Arbeidet er et eksempel på hvordan 
samarbeid om en helhetlig utvikling kan få frem 
kreative og nye sider ved fortetting og utvikling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Realiseringen av visjonen krever imidlertid ikke 
bare investeringer, men også politiske vilje og 
handlingsevne. Nå rett før kommunevalget er det 
derfor viktig å vise politikere hva vi vil på Røa og 
diskutere med de hvordan vi skal få dette til. 
 

 
PROGRAM 

 
 Nye Røa Sentrum 

Sentrum er i endring- hvordan kan det bli? Presentasjon av mulighetsstudien for 
Røa V/arkitektkontoret Niels Torp 

 Et miljøvennlig og trivelig Røa – om politikerne vil!  
v/Anne Bjørnebye Vik, Røa Vels styreleder 
 

 Hvem mener hva om Røa byutvikling? 

Jostein Refsnes fra Røa Vel utfordrer sentrale politikere i Oslo byråd, bystyre og i Vestre 

Aker Bydel. 

Salen inkluderes med innlegg og spørsmål. 

 

Velkommen til møte 
 



Røa Vel Nytt nr. 2 -2019 

 2 

Arkitektkontoret Niels Torp, kjent for nasjonale og internasjonale løsninger på store 
utbyggingsprosjekter, er engasjert til å utarbeide en mulighetstudie av hvordan nye Røa Sentrum 
kan bli med funksjoner, mobilitet og trivsel. Røa Vel har store forventinger til arkitektenes 
kreative, men realistiske, idéer og forslag. For å få til gode og miljøvennlige løsninger må det 
tenkes nytt! Forslagene som legges frem er meget interessante og vel verdt å studere og 
diskutere. 
Røa PlanForum har lagt vekt på at arkitektene fremmer egne forslag. Nye løsninger til utbygging 
skal ivareta viktige verdier i den nye kommuneplanen ”Oslo mot 2040”, men først og fremst 
tilpasses Røa. En grønn og miljøvennlig politikk er viktig for alle partier. Viljen til å gjennomføre en 
slik politikk er sentralt for Røa. Vi utfordrer derfor både politikere og innbyggere på hva som må til 
for å få et bærekraftig og menneskevennlig sentrum. 
 
Den 8. og 9. september velger vi hvem som skal bestemme i Oslo og Vestre Aker Bydel de neste 4 
årene. Paneldebatten med politikerne skal gi oss innsyn i hvem som mener hva om de helt 
sentrale spørsmålene for Røa. Kommunevalget i Oslo vil derfor bli helt avgjørende for utviklingen 
av Røa. 
 

VELKOMMEN TIL FOLKEMØTET 
Følg med i Akersposten for nærmere omtale av møtet. 

Fri adgang 
 
 
 

Bli medlem av Røa Vel 
Røa Vel jobber for et enda bedre Røa. Ikke alle som bor på Røa skal være aktive i Røa Vel, men vi 
ønsker at alle skal være med. Det koster kroner 275. Send e-postadresse og mobiltelefon-nummer 
til medlem@roa-vel.no.  

 
 

Kommunikasjon med medlemmer 
Vi trenger din e-postadresse og 
mobiltelefonnummer hvis du vil følge med på 
hva vi driver med! Det er enkelt og billig.  

 Du finner oss selvfølgelig på nett (http://roa-
vel.no/) og på Facebook. 
           
 

 
Styret i Røa Vel 

 
Styreleder Anne Bjørnebye Vik 
Kasserer Heidi Holm 
Styremedlem Jostein Refsnes 
Styremedlem Jan Evensen 
Styremedlem Egil Kjos 
 
 
 

 
Styremedlem Svenn E. Forsstrøm 
Styremedlem Jon Tufte-Johnsen  
Styremedlem Morten Frimann 
Varamedlem Torstein Bore 
Varamedlem Wenche Andersson 
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