
100-årsberetningen for Strømmen Arbeiderforening 

Tidligere kommunekasserer Johan Kristiansen skrev i 1951 en 60-årsberetning om Strømmen 
Arbeiderforening. Beretningen er en grundig redegjørelse om stiftelsen av foreningen og den 
politiske situasjonen i landet på slutten av forrige århundre. En finner det derfor unødvendig å gå i 
detalj om disse begivenheter i denne beretning. Vi har jo nå også fått storverket om 
arbeiderbevegelsens historie i Norge i 6 bind. Her vil spesielt interesserte finne alt tilgjengelig stoff 
om arbeiderbevegelsen fra Marcus Thranes tid. Denne beretning blir derfor en forholdsvis “tørr” 
kronologisk historie fra stiftelsen for 100 år siden og fram til nå. 

Arbeiderforeningene i Norge var opprinnelig samlingssteder for radikale venstrefolk. Etter at Det 
norske Arbeiderparti ble stiftet i Arendal i 1887, gikk imidlertid – ofte etter bitter strid – over til 
dette. Det samme skjedde med den spirende fagbevegelse. 

Strømmen Arbeiderforening ble stiftet 14.juni 1891 hos P. Kristensen, Lerdal, Strømmen. Ideen til 
stiftelsen kom trolig fra Jørgen Haugen. Det tok imidlertid lang tid før Strømmen Arbeiderforening 
brøt med Venstre og gikk over til Arbeiderpartiet. Venstre sto sterkt i Strømmenområdet rundt 
århundreskiftet. Trolig spilte familien Ihlens sterke stilling og popularitet inn her. Venstres leder i 
1890-årene, Johan Castberg, gjestet foreningen mange ganger, og at dette gjorde nok sitt til at 
foreningen i sitt møte 21.mars 1893 endret sitt navn til Strømmen Arbeidersamfunn. 

Den sterke tilknytningen til Venstre i 1890-årene førte bl.a. til at Strømmen Arbeidersamfunn under 
stortingsvalget 1897 arbeidet sammen med Venstre. Og etter Venstres valgseier samme år, holdt 
Akershus Arbeidersamlag en “jubelfest” i Strømmen Arbeidersamfunns lokaler for å feire seieren. 
Fram til 1902 fortsatte samarbeidet med Venstre. Det “murret” imidlertid blant arbeidersamfunnets 
radikale medlemmer som ønsket tilslutning til Arbeiderpartiet. Mange meldte seg ut, og 
medlemstallet var i 1903 kommet ned i 47 fra ca 100. Den endelige konfrontasjonen mellom 
venstrefraksjonen og arbeiderpartifraksjonen kom på Strømmen Arbeidersamfunns møte 25.juli 
1903. Det ble da med stort flertall vedtatt følgende: 

Utmeldelse av Akershus Arbeidersamlag og innmeldelse i Akershus amts Arbeiderparti 

§3 i Samfunnets lover forandres slik at medlemmene skal anerkjenne Det norske Arbeiderpartis 
program og lover 

På samme møte ble det valgt 2 representanter til Akershus Arbeiderpartis årsmøte 6. september 
1903. Det synes nå å bli sterkere satsing på politiske saker. På Arbeidersamfunnets møte 13. april 
1904 ble det vedtatt følgende program for kommunevalget samme år. 

• Forbedring av folkeskolen 
• Frie undervisningsmidler 
• Kommunale biblioteker og bad. 
• Kommunens innkjøp av eiendommer til utparsellering til arbeiderbruk og boliger 
• Edrueligheten fremmes ved kommunens overtakelse av alt salg av berusende drikker 
• Sterkere beskatning av formue og forhøyelse av det skattefrie beløp på inntekt. 
• Kommunens overtakelse av sykepleien. Fastlønte leger. 



• Kommunen utfører så vidt mulig sine arbeider med de i kommunen hjemmehørende 
arbeidere. 

• Kontraktørvesenets avskaffelse. 

Programmet var en klar radikalisering, og understreker den sterkere fokus på politisk arbeid. 
Programmet viste tydelig veien framover i det lokalpolitiske arbeid. En del av programpostene kunne 
sikkert gå inn i aktuelle politiske programmer. 

Den 7. juni 1905 vedtok Strømmen Arbeidersamfunn å slutte seg til Skedsmo Arbeiderparti. 
Strømmen Arbeidersamfunn arbeidet nå som en underavdeling av Skedsmo Arbeiderparti, og 
fremmet politiske saker gjennom det. Blant annet engasjerer Arbeidersamfunnet seg sterkt i sosialt 
arbeid og edruelighetsarbeidet. Også arbeidet for skolen sto sentralt, og i møte 23.oktober 1907 ble 
det vedtatt en henstilling om bevilgning til fritt skolemateriell for folkeskolen. Arbeidet i Strømmen 
Arbeidersamfunn synes etter hvert å dabbe av. En skulle tro at lokalsamfunnet Strømmen på den tid 
ble for lite til å holde både Strømmen Arbeidersamfunn og Skedsmo Arbeiderparti i aktivitet. 
Representantskapsformen ble ikke gjennomført før fra 1935. En viser til senere i beretningen. 

Resultatet av den reduserte aktiviteten i Strømmen Arbeidersamfunn, ble det på medlemsmøte 
27.januar 1911 vedtatt å oppløse Arbeidersamfunnet. Endelig vedtak om oppløsningen ble gjort på 
Arbeidersamfunnets generalforsamling 20.august 1911. Det er karakteristisk for aktiviteten at 
generalforsamlingen ble holdt i vaktmesterleiligheten i Folkets Hus. Det ble nå en lang pause i 
Strømmen Arbeiderforenings – og Strømmen Arbeidersamfunn – historie – helt fram til 1929. 

Det bør imidlertid nevnes at Strømmen Arbeiderforening og Strømmen Arbeidersamfunn gjorde en 
betydelig innsats i det kulturelle miljø i Strømmen gjennom de 20 første år. I 1894 startet Strømmen 
Arbeidersamfunn en diskusjonsklubb med ukentlige møter. Videre startet foreningen 
miniatyrskytterlag, sangforening. I 1898 ble en tegneskole etablert med H. Farup som lærer. 

Husspørsmålet 

Spørsmålet om å få eget hus, ble tatt opp straks etter stiftelsen. Allerede 14. august 1891 ble det 
vedtatt å henvende seg til ingeniør Ihlen på Strømmen Verksted om tomt til møtelokale. Leiekontrakt 
om tomt på “Slora” ble inngått i 1893. Leietiden var 10 år med rett til fornyelse, og leien var 20 øre 
pr. år. Lån ble gitt av Lillestrøm Sparebank mot pant og kausjonister, og huset på “Slora” sto ferdig i 
oktober 1894. 

Huset ble imidlertid dårlig vedlikeholdt på grunn av vanskelig økonomi. I stedet for å gå i gang med 
en kostbar reparasjon, tok Strømmen Arbeidersamfunn opp spørsmålet om et nytt bygg i 1908. Det 
ble søkt samarbeid med fagforeningene på Strømmen. Følgende fagforeninger valgte sine 
representanter til et forberedende utvalg: Formerforeningen, Støperiarbeiderforeningen, 
Malerforeningen, Trearbeiderforeningen og Jern – og metallarbeiderforeningen. Resultatet av 
utvalgets arbeid ble behandlet på Strømmen Arbeidersamfunns generalforsamling 3. september 
1908. Resultatet av denne behandling ble dannelsen av Folkets Hus. Aksjene var kr. 5,-. Aksjonærer 
var Strømmen Arbeidersamfunn og fagforeningene på Strømmen. Strømmen Arbeidersamfunn tok 
100 aksjer – kr. 500,- 



På Strømmen Arbeidersamfunns medlemsmøte 15.juni 1920 ble det vedtatt å selge huset på “Slora” 
til A/S Folkets Hus for kr. 500. Huset ble så flyttet til eiendommen ved Strømsveien der Folkets Hus 
står nå. 

Perioden 1911 – 1929 

Som før nevnt ble Strømmen Arbeidersamfunn oppløst 20. august 1911, og foreningens aktiva og 
passiva ble overtatt av Skedsmo Arbeiderparti. Blant aktiva var 200 aksjer i Folkets Hus på Strømmen. 
Fra 1911 til 1929 var Skedsmo Arbeiderparti uten politiske underavdelinger. I 1913 fikk 
Arbeiderpartiet flertall i Skedsmo herredsstyre med 13 representanter av 24. Dette flertall beholdt 
partiet faktisk fram til 1983. 

“Nytt liv” fra 1929 

Strømmen Arbeiderforening våknet til liv igjen fra 1929. Konstituerende møte ble holdt 6. september 
1929 og følgende styre ble valgt. 

Formann Eugen Johannessen 

Kasserer W. Danielsen 

Sekretær A. Olsen 

Styremedlem Thea Kopperud 

Styremedlem Jørgen Johansen 

Styremedlem Trygve Thorvaldsen 

Nå fulgte en meget aktiv periode med deltagelse i flere kommunale utvalg. Saker som skulle 
behandles i kommunestyret ble tatt opp i foreningen, og dette skapte stor interesse for arbeidet. 
Samarbeidet med denlokale fagbevegelsen var også godt, og flere sto kollektivt tilsluttet foreningen. 
Fram gjennom “de harde trettiåra” samarbeidet foreningen også med Arbeidsløses forening for aktiv 
å støtte arbeidet med å skaffe nye arbeidsplasser – særlig innen bygg og anlegg. Det ble søkt 
samarbeid med kommunen for å få fart i nye arbeidstiltak. 

I 1933 ble spørsmålet om innføring av representantskapsformen tatt opp. Initiativet kom fra 
Strømmen Jernbanelag. Etter en del diskusjon ble det vedtatt i møte 6.des.1934 å anbefale at 
Skedsmo Arbeiderparti skulle gå over til representantskapsformen. Den ble gjennomført fra 23.feb. 
1935. Samtidig fikk de fagforeninger som sto tilsluttet Strømmen Arbeiderforening sine egne 
representanter til herredspartiet og gikk dermed ut av Strømmen Arbeiderforening. 

For å få et forum for politisk debatt uten å være bundet av de vanlige møterutiner, ble det stiftet et 
nytt Strømmen Arbeidersamfunn 14.des.1936. Dette forumet var åpent også for andre enn 
medlemmer av partiet. Til en viss grad la dette en demper på aktiviteten i Strømmen 
Arbeiderforening. Møtevirksomheten fortsatte imidlertid helt fram til krigsutbruddet 9.april 1940. 

 

 



1945 – 1991 

Etter krigen ble foreningen reorganisert ved et møte på Sagdalen skole 11.6.45 hvor følgende deltok: 
Th. Ulnes, O. Nordvold, Hj. Thoresen, J Kristiansen og William Paulsen. Følgende utvalg ble nedsatt 
for å verve medlemmer til foreningen: Johan Kristiansen, formann, Olav Nordvold og William 
Paulsen. 

Stiftelsesmøte ble holdt 12.7.45. Så var Strømmen Arbeiderforening i farten igjen for tredje gang – 
fortsatt som en del av Skedsmo Arbeiderparti – aktiv i valgarbeidet foran stortingsvalget 1945. 

I 1946 fikk foreningen igjen sine aksjer i Folkets Hus. 

9. april 1948 vedtok foreningen en henstilling til kommunen om å forberede arkitektkonkurranse 
med sikte på bygging av administrasjonsbygg for kommunen. Trekker en paralleller til vår tids 
rådhusproblemer, kan det være interessant å konstatere at spørsmålet om oppføring av 
administrasjonsbygg for kommunen var en av merkesakene på partiets kommunevalgprogram i 
1928. 20 års tenke og debattid og 10 års planleggings- og byggetid synes normalt for administrasjons 
– rådhusbygg i Skedsmo. 

Til foreningens 70-årsjubileum ble det – tillegg til 60-årsberetningen utarbeidet en 10-årsberetning. 
På grunn av valgarbeidet foran stortingsvalget 9. september 1961, ble det bestemt at 
jubileumsfeiringen skulle holdes 14. oktober. Det var også ekstraordinært kommunevalg 2. oktober 
samme år pga. sammenslåingen av Skedsmo og Lillestrøm kommuner fra 1.1.62. Dette var også en av 
grunnene til at jubileumsfesten ble flyttet fra 14. juni til 14. oktober. Jubileumsfesten ble for øvrig en 
verdig markering med Axel Zachariassen som festtaler og gaver og taler fra fylkesparti og lokale 
foreninger. Høytideligheten ble behørig omtalt i Akershus Arbeiderblad for 16.10.61. 

I 10-årsberetningen heter det blant annet at årene 1951-61 var jevnt gode arbeidsår for Strømmen 
Arbeiderforening. To saker medvirket imidlertid til å svekke foreningen. I 1955 stilte en del a 
foreningens medlemmer egen liste til kommunevalget samme år. I forbindelse med dette meldte fire 
av styrets medlemmer seg ut av foreningen. Dette skjedde på medlemsmøte 23.august, men allerede 
9. september samme år ble nytt styre valgt, og arbeidet i forbindelse med valget kunne fortsette. 

I denne perioden var møtetrettheten begynt å melde seg, og det var vanskelig å samle folk. Men del 
møter må det likevel ha vært, skal en dømme etter talerlisten. Blant talerne var Einar Gerhardsen 
(14.1.52), Osvald Harjo, Gudmund Harlem, Trygve Lie, Olav Brudvik, Martin Tranmæl, Helge 
Sivertsen, Kjell Holler og Rolf Gerhardsen. I tillegg kom mer lokale krefter som orienterte om lokale 
saker. Kristian Haugen, som var kommunens ordfører fra 1956 til 1969, var medlem og møtte på de 
fleste møter i foreningen og orienterte om aktuelle saker som var til behandling iformannskap og 
kommunestyre. 

Flere av foreningens medlemmer har vært representanter i kommunestyre, formannskap, skolestyre 
og andre kommunale styrer og råd. 

Av spesielle saker som foreningen tok opp i 10-årsperioden 51-61, kan nevnes utvidelse av tilbygg til 
Folkets Hus. Videre tok foreningen opp spørsmålet om en mer effektiv utnyttelse av tomtene langs 
Strømsveien for å gjøre Strømmen til et bedre og mer effektivt forretnings- og servicesentrum. 
Foreningen reiste også krav om bedre gatebelysning i Strømmen. Krav ble også reist om bedre 



legevaktordning og bedre vaktordning ved apotekene. Foreningens medlemstall lå i denne perioden 
på 70-80 medlemmer, med en “snartur” oppe i 100-tallet. 

En del medlemmer gikk over til Skjetten Arbeiderlag da dette ble stiftet i 1956. Økonomien var 
forholdsvis god. En del av inntektene kom fra utleie av foreningens høyttaleranlegg som ble anskaffet 
i 1946, men som nå er solgt til Strømmen Vel- og hagebruksforening. 

I 1962 oppsto en ny situasjon for Skedsmo kommune i og med sammenslutningen med Lillestrøm. 
Foreningens medlem, Kristian Haugen, ble den nye storkommunens ordfører. 

En sak skapte problemer for foreningen først i 60-åra, var forholdet mellom medlemskap i LO og 
medlemskap i partiet. Ethvert medlem i Arbeiderpartiet som har mulighet for å være LO-organisert 
skal være det. 

En sak av mer positivt innhold var henstillingen til kommunen om å sikre seg to eiendommer i 
Strømmen-området med sikte på senere utbygging. Begge eiendommene ble senere innkjøpt av 
kommunen. 

I 1962 meldte laget seg ut av AOF. 

Et aktuelt spørsmål som ble diskutert – både i arbeiderforeningen og kommunepartiet, var et forslag 
om at kommunene skulle melde seg ut av Forhandlingsorganisasjonen. Foreningen vedtok 
enstemmig å anbefale utmelding. Kommunen har imidlertid fortsatt sitt medlemskap – både i 
Kommunenes Sentralforbund og Forhandlingsorganisasjonen. 

I møtet 10. mai 1963 ble kommunevalgprogrammet diskutert. Programmet ble foreslått godkjent 
med en enkel merknad. 

Arbeiderforeningen aksjonerte i 60-årene for å få nyinnflyttere i kommunen i tale og tilmeldt partiet. 

I et stort møte 14. 2.64 ble språkspørsmålet behandlet med Rakel Sewerin som foredragsholder. Til 
møtet var innbudt Strømmen Jernbanelag, Strømmen Kvinnelige Arbeiderforening og Skjetten 
Arbeiderlag. Etter et livlig ordskifte ble det vedtatt en resolusjon om språksaken. 

Folkepensjon saken var også aktuell emne i 60-årene, og det ble tatt opp i et foredrag av Bjørg Berg i 
septembermøtet 64. 

Julemøtet 1964 var viet den nye ungdomsskolen. Vår første styrer ved denne nye skoletypen, Jørgen 
Tunold, holdt et meget godt foredrag. 

Til årsmøtet 1965 forelå en utmeldelse med en noe original begrunnelse. Begrunnelsen var blant 
annet at kommunen brukte for mye penger på sine julebord. For rettferdighets skyld bør nevne at 
begrunnelsen også var at partistyret sendte for få saker til lagene for behandling. 

I mars møtet 1965 orienterte reguleringsarkitekt Øistein Bergersen om regulering på Strømmen. Slike 
orienteringer om aktuelle emner, skaper alltid livlig diskusjon, og så i dette møtet. 

Skole- og sosialrådmann Haakon Skulstad var innleder i aprilmøtet. Og emnet var naturlig nok om 
sosiallovgivningen og aktuelle sosialpolitiske saker. Høsten 65 (8.10.) kom sekretæren i Akershus 



Arbeiderparti, Trygve Aakervik, og orienterte om det svake stortingsvalget for partiet. Det ble en 
ganske “fresk” debatt etter orienteringen. 

Ellers var fortsatt programposten “Vi spør – ordføreren svarer” populær, og ga medlemmene 
førsteklasses orientering om aktuelle saker. 

I februarmøtet (1966) ble innstillingen fra “Planutvalget for skolesektoren” behandlet etter 
innledning av Leif Willumstad. På samme møtet orienterte Skulstad om aktuelle saker i kommunen. 
Det ble dessuten gitt orientering om budsjettet for teknisk etat ved formannen i teknisk utvalg, Karl 
H. Hansen. 

Høsten 66 gaHerdlevær en orientering om valgprogrammet for perioden 1968/71. På samme møte 
ble det foreslått “skilsmisse” mellom Skedsmo og Lillestrøm. Selv om det var enighet om forslaget i 
foreningen, må man konstatere at det var “dødfødt”. 

Nytt skattesystemer har alltid vært aktuelt. Så også i 1967 da den nyvalgte formannen, Leif Håkensen 
, ga en orientering om det nye skattesystemet som da var i emning. Tor Dagre, som var sentral i dette 
arbeidet, ga en nærmere orientering i et senere møte. 

I det hele synes 60-årene å ha vært en aktiv periode i Strømmen Arbeiderforening, selv om det stadig 
klager over for lite frammøte. 

Årsmøtet 68 valgte Thorbjørn Bråthen til formann. 

Eldreomsorgen synes mer og mer å komme i fokus i det politiske arbeid. Blant annet var foreningen 
representert på en konferanse om dette emnet på Stratos i regi av Akershus Arbeiderparti. 

På årsmøtet 1970 ble Kristian Haugen valgt til formann. 

Som ledd i arbeidet for økt innsats i eldreomsorgen, tok foreningen opp styrkelse av 
hjemmehjelpstjenesten. 

Formannen fikk til oktobermøtet i 1970 fatt i sosialminister Egil Årvik til et foredrag om 
eldreomsorgen, og alt i forbindelse med den. Møtet var meget vellykket og mange deltok i ordskiftet. 

Først i 70-årene var EEC – nå EF – saken i “skuddet”. Som ellers i samfunnet var medlemmene delte i 
synet på det Europeiske Fellesskap som synes å vokse seg sterkere og sterkere ute i Europa. En måtte 
bare konstatere at under EF-kampen sto partifeller på hver sin stand og delte ut henholdsvis 
“neistoff” og “jastoff”. Ef-striden førte imidlertid ikke til splittelse av partiet, slik det skjedde med 
Venstre. Heller ikke lokalt hadde striden slike konsekvenser. 

Den EF-strid som synes å blusse opp i 90-årene, vil neppe få det omfang som i 1971/72. Situasjonen 
ute i Europa med nedbygging av grensene mellom øst og vest og søknader om medlemskap i EF fra 
østsoneland, vil trolig virke dempende på motsetningene også i Norge. 

Men tilbake til de politiske forhold i Strømmen. 

Fram gjennom 70-årene skjedde det dramatiske saker i Strømmen. Dette ga selvfølgelig gjenlyd også 
i det lokale partilag. En hyggelig ting var jo at Strømmen fikk sitt første hotell idet gamle 
fengselet/sykehuset på Skjettentoppen. Mer dramatisk og negativt var imidlertid nedleggelsen av 



Strømmen Stål. Dette – sammen med andre bedriftsnedleggelser – synes å innvarsle en ny situasjon 
for næringslivet i hele landet med etter hvert økende arbeidsledighet. Nedleggelse av Strømmen Stål 
førte imidlertid ikke til økning av arbeidsledigheten i første omgang. Olav Thon kjøpte en vesentlig 
del av eiendommene. Han satte i gang straks i gang planlegging av et handelssenter. Det som var 
igjen av Strømmen Ståls eiendommer, ble igjen Strømmen Verksted; – først som en del av NEBB-
konsernet, og senere inn i de større fusjonene innen næringslivet. Etableringen av Strømmen 
Storsenter førte faktisk til et økt antall arbeidsplasser i Strømmen. 

Strømmens Ståls administrasjonsbygg – som var nytt – ble overtatt av UNI-forsikring og for en stor 
del leid ut til kommunen. 

En vesentlig konsekvens av det som skjedde – spesielt utviklingen av det nye handelssenteret, skapte 
store trafikkproblemer. 

Alle disse hendelser og problemer ble etter hvert “gjengangere” i Arbeiderforeningens møter i siste 
del av 70-årene og gjennom hele 80-årene. Således ble saken drøftet i et medlemsmøte 10. mai 1983 
der formannen i bygningsrådet Roald Hansen, orienterte om trafikkproblemene i forbindelse med 
Thons etablering av Strømmen Storsenter. Aktuelle problemer var (og er) ny Strømsvei utenom 
Strømmen sentrum, nytt lyskryss Strømsveien/Skjettenveien (her ble det som kjent rundkjøring, 
omkjøring av Olausenkrysset og bygging av ny Bråtebru. Dette er som kjent gjennomført. 

Et møte som bør nevnes er også 14.2.84 hvor Rune Gerhardsen innledet over emnet “Hvorfor er alt 
så mye dyrere i Norge enn i Sverige”. Foredraget skapte en livligdiskusjon hvor blant annet 
jordbrukspolitikken ble fokusert. Møtet ble behørig kommentert i Akershus Arbeiderblad. 

I marsmøtet 84 sto kulturen i sentrum. Kulturhus på Strømmen Stål var emnet for Knut Nilsen – leder 
av Arbeiderpartiets gruppe i fylkeskulturstyret Han redegjorde for forhandlingene med Thon om 
etablering av kultursenteret. I følge et stort oppslått referat i Akershus Arbeiderblad, var planene 
både museum og kulturverksted for forskjellige kulturaktiviteter. Planene er som kjent realisert. 

I 1984 ble Leif Håkensen ordfører i kommunen etter Odd Kværne. Håkensen var ordfører fram til 
1986 da varaordfører Barbara Gulbrandsen overtok. Hun er også ordfører i jubileumsåret. Hun er 
også medlem av Strømmen Arbeiderforening, og en må vel kunne si at Arbeiderforeningen har tatt 
sin riktige del av ordførerverdigheten i Skedsmo. 

Av sentrale saker ellers, var blant andre “Skattekommisjonens innstilling” som Øistein Gulbrandsen 
redegjorde for. Som kjent foreligger det nå et gjennomgripende endringsforslag når det gjelder vårt 
skattesystem, så dette emnet blir nok et tema for senere møter i Arbeiderforeningen. En sak som var 
brennende aktuell, var “Administrasjonsbygg på Dampsagtomta”. Ordfører Leif Håkensen redegjorde 
for denne saken i novembermøtet 84. Medlemmene i Arbeiderforeningen – og for så vidt den øvrige 
befolkning – ble grundig test av planene om søppelforbrenningsanlegg på Nesa i Lillestrøm. Planene 
ble fremmet av Akershus Elverk og “drept” i fødselen. 

“Strømmenaksjonen” var aktuell sak midt på 80-tallet. Likeens Strømmen kino – en sak som fortsatt 
“brenner”. 

På årsmøte 11.12.85 ble Roar Amundsen formann. 



Strømmen Idrettsforening og idrettsanleggene i Strømmen var tema for et stort anlagt møte i mars 
86 der Strømmen IF var rikelig representert. 

Frihetsdebatten var emnet på oktobermøtet samme år som innleder. 

Som avslutning på denne oppregning av aktuelle saker som Arbeiderforeningen engasjerte seg i 
slutten av 80-årene nevnes reguleringsplanen for Strømmens sentrale deler der arkitekt Sveram 
orienterte. Og like sentralt står vel IKEA saken som fremdeles ikke er avgjort. 

Avslutning 

Det går fram av forestående beretning at Strømmen Arbeiderforening har hatt en ganske turbulent 
historie med et par lange pauser. Foreningen har imidlertid hatt stor betydning i det lokalpolitiske 
miljø. Særlig etter krigen, og kanskje spesielt de senere år, har de store temamøtene om sentrale 
emner – både nasjonale og lokale saker – skapt stor interesse. Oppslutningen om møtene har 
imidlertid vært varierende, og det har sågar hendt at møter er blitt avlyst på grunn av for få 
frammøtte. I de sener år har imidlertid frammøtet blitt bedre. 

Det er i beretningen nevnt en del emner og personer. Det er mulig at både andre emner og personer 
burde vært trukket fram, men det er vanskelig å velge å vurdere. 

Jeg – Bjørn Herdlevær – avslutter med å gratulere med 100-årsjubileet og ønsker lykke til med det 
videre arbeid til gagn for Strømmen og Det norske Arbeiderparti. 
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