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Thomas Bartholdsen - ny daglig leder 
Som dere allerede er orientert om er Thomas Bartholdsen nå i 
full gang i jobben som daglig leder i ByDriv. Han kommer fra 
stillingen som daglig leder i Sjømatklyngen Senja. Thomas har 
17 år bak seg i statlig og kommunal forvaltning og har jobbet 
mange år med interessepolitikk og samfunnskontakt. Han har 
tidligere vært aktiv som rådgiver for Høyres stortingsgruppe og 
som byrådssekretær for Erling  
Lae og Bård Folke Fredriksen.  
Thomas kjenner også Oslo  
kommune godt fra sine år i  
Omsorgsbygg Oslo KF der han  
var kommunikasjonssjef. 
 

Samarbeid med EBY om oppgradering i Kvadraturen 
Som dere vet er Eiendoms- og byfornyelsesetaten kjent med 
at det over tid har vært flere initiativ til prosjekter for økt byliv 
fra næringsdrivende i Kvadraturen. I den anledning ønsker de 
fortsatt en oversikt fra oss, om det er interesse blant våre 
medlemmer til å bidra til opparbeiding av offentlige byrom i 
Kvadraturen, og hvilke tiltak det i tilfelle er ønskelig å bidra til. 
Det foreligger ingen fastlagte kriterier for hva slags tiltak dette 
kan være, men det kan eksempelvis være benker, belysning, 
beplantning, utsmykking, infrastruktur, tiltak i hele gater eller 
gatehjørner. En eventuell videre prosess vil avgjøre om tiltak 
faktisk vil kunne gjennomføres. Vi er i kontakt med noen av 
dere om konkrete prosjekter, men hører gjerne i fra flere som 
har tanker om prosjekter som kan være relevant. Vi tar gjerne 
en prat om med dere om dette dersom det er behov for det.  
dette. 
 
 
 
 

Boliger i Kvadraturen 
Bystyrets byutviklingsutvalg arrangerte 11. januar en «mini -
høring» om boliger i Kvadraturen. Her fremmet  
ByDriv to ønsker: At byutviklingsbyråden gir Plan- og 
Bygningsetaten og Byantikvaren i oppdrag å utvikle veiledere 
for påbygg og tilbygg i området,  
etter modell av arbeidet med  
Loftsveilederen fra 2015, i tett 
dialog med eiendomsaktørene. 

 
Høyvolums kulturattraksjon i Akershus Festning  
I 2022 utarbeidet Forsvarsbygg og Forsvarsmuseet, sammen 
med Oslo kommune og Byantikvaren, en rapport om 
mulighetene for å gjøre Akershus festning mer åpen, 
tilgjengelig og attraktiv. Det innebærer at områdene nærmest 
Vippetangen og hele indre festning blir frigjort til en 
høyvolums kulturattraksjon med eget besøkssenter, 
utstillingstunneler under og tilhørende kvaliteter, 
restauranter, tilbud og folkeliv. Det er etablert en prosjekt-
gruppen har sett på mulighetene for å fremme Akershus 
festning som en naturlig forlengelse av publikumstilbudet i de 
nærliggende byområdene.  
ByDriv holder medlemmene  
oppdatert om fremdriften i  
prosjektet.   
 

Full seier i Bogstadveien  
De siste ukene har Bydriv, sammen med Majorstuen 
Gårdeierforening og med Majorstuen og Bogstadveien 
næringsforening, aktivt jobbet for å få opphevet 
parkeringsforbudet i Bogstadveien, som ble hasteinnført i 
januar. Det rammet kunder og næringsdrivende hardt. I 
prosessen har ByDriv tatt saken opp med Oslo Ap, Oslo 
Venstre, Oslo Høyre, samt at det er gjort en direkte 
henvendelse til byrådsleder Raymond Johansen. Vi har også 
utredet de juridiske sidene av å omskilte til forbud for en så 
lang periode etter at behovet er opphørt da snøen for lengst 
er borte. - Det er flott at kommunen snur. Det betyr enormt. 
Men vi er bekymret over hvor lett det tys til så inngripende 
tiltak, når bedre brøyting ville ha løst problemet, sier Thomas 
Bartholdsen. 
 

Årsmøte i ByDriv 
Tirsdag den 25.april kl. 15.00-17.00 er det årsmøte i ByDriv. 
Det sendes ut en egen invitasjon til dettet. I tillegg til ordinært 
årsmøte blir det faglige innlegg om Fjordbyen, Hav Eiendoms 
planer for området Bjørvika Vest, samt en orientering om den 
nye videregående skolen i Kvadraturen som etter planene skal 
stå ferdig til skolestart 2027. Vi håper du og gjerne flere fra 
dere kan komme og gleder oss til å se dere. 
 


