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Nordstrand får ny bydelsdirektør
med lang kommunal erfaring
Side
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Tore Andresen er 53 år og har innehatt flere kommunale stillinger i de siste 24 årene. Det er med andre ord en erfaren og
kunnskapsrik person som overtar roret etter Per Morstad.
Tekst og foto: Tore Flaa

Det var hele tjue personer som ville
ha stillingen som bydelsdirektør på
Nordstrand. At valget til slutt falt på
Tore Arild Molstad Andresen, som
er hans fulle og hele navn, er noe som
både bydelsutvalget og administrasjonen er meget godt fornøyd med. Leder
for bydelsutvalget, Arve Edvardsen,
som har vært med på utvelgelsesprosessen, utrykker at han er svært tilfreds med valget av person, og mener
den nye bydelsdirektøren vil bli en stor
resurs for bydelen.
Tore Andersen kommer fra stillingen
som rådmann i Lunner Kommune på
Hadeland. Her har han vært i 13 år og
er godt kjent med de administrative
oppgavene i en kommune. – Selv om
mange problemstillinger i utgangspunktet er like, vil nok det å administrere en bydel i Oslo, bli en stor
overgang, mener Andresen. – De to

største forskjellene blir at Nordstrand
har mange ganger så mange beboere
som Lunner, men kanskje færre saker,
mens det i en liten kommune blir et
mye større ansvarsområde, flere saker
og et større ansvar. Han er kjent med
myten om at bydelsdirektøren, ansatt
i kommunen, ofte oppfattes som rådhusets mann i bydelene, men ønsker
å slå fast at han kommer til å ha begge
beina plassert i bydelen. Han mener
at jobben som bydelsdirektør først og
fremst betyr å sørge for at Nordstrand
fortsatt skal være et godt sted å bo.

Om personen
Tore Andresen er bosatt med kone og
tre sønner på Røyselandet i Hole kommune på Ringerike. Han har anskaffet
Elbil, han sykler og bærer preg av mye
frisk luft og mosjon.
Familien har hytte på Vikerfjellet hvor

Nå kan du ta selfie
med lommeboken
Nå har lommeboka
blitt digital. Det betyr at
du kan bruke mobilen
til å gjøre raske, enkle
og trygge betalinger. I
butikken, på restaurant,
på idrettsstadioen, til
venner og på nett. Og
du kan selvfølgelig
bruke mCASH uansett
hvilken bank du har.

-den digitale lommeboken

Oslo Syd fant påtroppende bydelsdirektør ivrig opptatt men problematikken omkring
integreringen av flyktninger på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen.

han også får tid til å lese mye litratur
som han får anbefalt av bibliotekar
Eva. I fritiden går det i reiser til siviliserte land og steder som New York,
New Zealand, Bogøyvær, Nordmarka,
Vikerfjellet, Øland og alpene i Italia.
Innimellom blir det også tid til å dyrke
ensomheten på et sykkelsete.
Han oppsummerer noe grunnleggende tanker slik; det gjelder å leve
mens man gjør det – hvordan man

har det er hvordan man tar det og at
det ikke gir noen mening å dø uthvilt.
Tore er svært glad i å lage mat. Derfor
får han som oftest lov til å lage maten i
heimen – når han er hjemme. Han har
faktisk fagbrev både som kokk og som
baker.
Tore Arild Molstad Andresen blir å
finne i sitt kontor i bydelshuset fra 5.
juni.

Ønsker flere
kvinner i Lions

Lions arrangement for å
skaffe flere kvinnelige medlemmer skjer på Høyskolen
i Oslo/Akershus 13. april. Vi
trenger flere kvinnelige medlemmer med sosialt engasjement. Andelen kvinner er bare
20 prosent i vår bydel.
Tekst og foto: Liv Kolås Bekkevold

Flere klubber - på Lambertseter/
Rustad, Ekeberg, Bøler og
Nordstrand - ønsker seg også
større kvinneandel, sier president Kari Kildahl i Lions Club
Oslo/Nordstrand. - I vår klubb
gjennomfører vi aktiviteter som
kunstutstilling på Nordseter
Skole, jazzkonsert i Nordstrands
Kirke, Løvelekene, Bydelens
Barnehagedag på Lambertseter
Fritidsklubb, og arrangerer hyggelige sammenkomster bl.a.
for beboere på sykehjem. Den
populære Tulipanaksjonen er
landsomfattende og er et Lions
arrangement for alle klubber i
landet samme dag.

Kari Kildahl fortsetter: - Kanskje
har noen damer en drøm om å
kunne hjelpe andre? Kom og hør
på Ellen Vahrs foredrag om å følge
sine drømmer. Dette angår særlig de som er opptatt av barn og
unges oppvekst-vilkår, og kampen
mot mobbing og rusmisbruk. Vi
har i flere år undervist i «Mitt
valg» på skoler og i barnehager. I
Lions er det mange måter å hjelpe
på, samtidig som medlemmene får
utvidet sitt sosiale miljø og kan
nyte godt av et nytt nettverk. Vi
håper mange nå får lyst til å lære
Lions bedre å kjenne, og bli med
oss på en reise i vennskap, kunnskap og giverglede.
Lions er en internasjonal, frivillig
organisasjon med rundt 11.000
medlemmer i Norge, så vel menn
som kvinner. I Europa hjelper
Lions ikke minst flykningene. Et
medlemskap i Lions betyr engasjement for å hjelpe andre, og for
personlig utvikling og inspirasjon.
De er politisk og religiøst nøytrale,
og har felles verdigrunnlag og mål.
Les mer på: www.lions.no. Om du
vil melde deg på: teikel@online.no

