Til Plan- og bygningsetaten og Bydel Grünerløkka
Oslo, 22.11.2017
Uttalelse/klage på endring av adresser – Økernveien 39-71, Lille Tøyen Hageby
Ref: 201716855-2

I mai 2016 vedtok generalforsamlingen i Borettslaget Lille Tøyen Hageby med 49 mot 3
stemmer å jobbe for navneendring fra Økernveien 39-71 til Aud Schønemanns vei/gate.
Hovedbegrunnelsen var at nødetatene ved flere episoder ikke har funnet fram. Ved et tilfelle
brukte politiet over 15 minutter på å lete seg frem. Ved ett annet tilfelle brukte
brannvesenet flere minutter ekstra på feilkjøring ved en mindre uttrykning. Vi frykter for
alvorlige hendelser ved akutt sykdom eller brann.
Vi støtter ikke forslaget fra Plan- og bygningsetaten om endring av adresser for Økernveien
39-71 til Tore Hunds vei, da vi mener sikkerheten ikke vil bli vesentlig eller tilstrekkelig
forbedret ved en slik ordning.
To ulike gater - samme navn
Gaten som går parallelt med Økernveien (med nåværende adresser Økernveien 39-71) er
den lengste gaten på Lille Tøyen, men mangler eget navn. Gaten har 16 adresseenheter og
ca 60 boenheter. Økernveien 39-71 er ikke en sidevei eller stikkvei som naturlig hører til
Tore Hunds vei.
Vi mener separate gater bør ha egne navn. Beboerne som har adresse i Økernveien har ikke
inngang fra Tore Hunds vei. Vi frykter at en adresseendring til Tore Hunds vei ikke vil gjøre
det tilstrekkelig lett å finne frem, all den tid disse boenhetene ikke har inngang derfra.
Endring fra adressene Økernveien 39-71 til Tore Hunds vei vil føre til at det vil oppleves som
at det er to ulike gater på Lille Tøyen med samme navn: Tore Hunds vei. Da har man faktisk
forsøkt å løse et problem ved å gjenskape det.
Kvinnelige navn på gater og plasser i Oslo
Oslo bør gi kvinner en større plass i bybildet og anerkjenne landets mange kvinnelige
forbilder. Bystyret har over lengre tid gitt uttrykk for at de vil ta grep og jobbe for mindre
mannsdominans i det offentlige rom, og at flere gater og plasser i Oslo bør oppkalles etter
kvinner. Av Oslos vel 3.000 veier og gater, er bare rundt 100 oppkalt etter kvinner, mens 750
er oppkalt etter menn (2013).
Vi mener at Plan- og bygningsetaten og Bydelsutvalget bør gripe denne muligheten og følge
beboernes ønske om å døpe parallellgaten til Økernveien om til Aud Schønemanns vei/gate.
Dette er en gylden anledning til å følge opp satsningen som Bystyret har gitt uttrykk for.
Lille Tøyen har seks gater/plasser, og ingen er pr. i dag oppkalt etter kvinner, mens det
derimot er fem gater/plasser som er oppkalt etter menn. Oslo 2017 bør avspeile at man er
et likestilt samfunn og vi mener at det er på høy tid å hedre og løfte noen av Lille Tøyens
kvinner.

Aud Schønemann og Lille Tøyen Hageby
Aud Schønemann (f. 1922) er uten tvil den mest kjente personen Lille Tøyen har fostret.
Hun ble født på Lille Tøyen og hadde sine barneår her.
Aud Schønemann er en våre største kunstnere og en folkekjær skuespiller som plasserte seg
i toppsjiktet av norske skuespillere. Hun var sentral i tre av de kanskje aller mest
nasjonalsamlende film- og TV-serier Norge har hatt: Olsenbanden, Fleksnes og Fredrikssons
fabrikk, i rollene som Valborg, «Modern» og Margit. Aud Schønemann er norsk films mest
produktive kvinnelige skuespiller og har spilt i flest norske filmer, nærmere femti.
I sine mange skuespillerroller portretterte hun ofte arbeiderklassekvinner, gjennom den
karakteristiske Oslo-dialekten, noe som speiler arbeiderklassehistorikken til Lille Tøyen
Hageby. Hun ble tildelt Teaterkritikerprisen (1968/69), Leif Justers revypris (1992),
Brageprisens hederspris (1995), Oslo Bys Kulturpris (1997), Amandas ærespris (1997),
hedersprisen under Komiprisen (2001), St. Halvard medaljen (2002). I tillegg ble hun
æresmedlem av Norsk Skuespillerforbund (1996) og ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden
(1993).
Vi mener Aud Schønemann er en soleklar kandidat til å gi vår lengste gate på Lille Tøyen et
navn. Dette er i tillegg en gylden anledning til å hedre en av våre største kunstnere, og en
folkekjær skuespiller.
Tore Hund
I kategorien kjente folk er det konger, vikinger, militære og det solide borgerskapets menn
som dominerer. Arbeidsfolk og kvinner er i mindretall, dette gjelder også gatenavn i Oslo.
Tore Hund (født rundt 990) var en norsk høvding som bodde på Bjarkøy i Troms.
Han er mest kjent som Olav Haraldsson den helliges (Olav den hellige) drapsmann, altså en
kongemorder og i mange øynes en landsforræder. Tore Hund har ingen historisk tilknytning
til Lille Tøyen Hageby og gatenavnet Tore Hunds vei er et eksempel på en gammeldags
hedring av historiens menn.
Det er på høy tid å bryte denne tradisjonen og vi håper Plan- og bygningsetaten,
Bydelsutvalget og Bystyret er med å støtte opp om dette.
Vennlig hilsen
Borettslaget Lille Tøyen Hageby
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