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Befolkningsøkningen skaper
Om realityserier store problemer...

og mobbing

Innbyggertallet for Oslo
og Akershus vil om
tjuefem år bli som om
alle de som i dag bor i
Gøteborg, hadde flyttet hit. Oslo er den by i
Europa som vokser raskeste og vil om noen år
få kraftige vekstsmerter,
dersom det ikke planlegges for dette i god
tid.

Med finalen på Farmen fikk man endelig satt punktum for
høstens realityserier. Nå har de tusen hjem vært hjemsøkt
av kåte bønder som jakter på kjæreste, Farmen, Robinson,
Paradise Hotel, Big Brother, Stjernekamp, Mesternes mester,
Idol, 71 grader nord og hva seriene nå heter alle sammen. For
mange har dette vært god underholdning, men er den alltid
god.
Gi folket det sukkertøy de vil ha og ikke det brødet de
trenger, var det en som sa. TV-kanalene gjør det. Og det er
sikkert slik mange vil ha det i et fritt og liberalt land som
Norge. Men det ligger noen tankekors i dette.
Farmen skryter av at seertallene aldri har vært så høye som i
årets ”sesong”. Dette skyldes at denne sesongen i større grad
en før, har vært preget av intriger og fusk og fanteri. Det
liker folk. Og de engasjerer seg som om det de ser er reelt.
Media følger intrigenes utvikling som om det var en storkrig
i Midt-Østen. Tett på. Det går så langt at en ordfører ser seg
nødt til å ta avstand fra varaordførerens oppførsel i TV-ruta.

Befolkningen i Oslo vil i tiden
frem til 2040 øke med 200 000.
I nabokommunene i Akershus
vil ifølge tall og prognoser fra
Statistisk Sentralbyrå (SSB)
befolkningen øke med 350 000
mennesker. En fremskriving
av utviklingen basert på forutsetninger som fruktbarhet,
levealder, innenlands flytting
og innvandring (minus utvandring), gir en ganske god
pekepinn på den utviklingen vi
kan forvente.

Undertegnede er ganske sikker på at det meste av det som
skjer i Farmen er redigert og regissert. Hvorfor? Fordi intrigene må til for å lage ”god TV”. Uten intrigene ville dette ha
blitt en serie om livet i en kolonihage. (Der er alle snille mot
hverandre) og det gir ikke seertall. Det er det magiske ordet.
Du får ikke tak i annonsørenes penger uten seertall, og med
seertall kommer pengene.
Samtidig som at folk underholdes av voksne menneskers
renkespill, sjikane og mobbing før leggetid, undres man på
hvorfor utlendinger får et inntrykk av at mobbing er svært
utbredt i Norge. Med slike rollemodeller for både barn, ungdom og for den sakens skyld – voksne, er dette kanskje ikke
så underlig.
TF

Aina Stenersen ny
leder i Nordstrand FrP
På årsmøtet til
Nordstrand FrP ble
Aina Stenersen (31 år)
enstemmig valgt som ny
leder.
- Det er en stor glede og ære
å bli valgt til leder, og nå skal vi
jobbe sammen mot kommunevalget i 2015, sier Stenersen.
Aina Stenersen sitter også i
Oslo bystyre i Helse -og sosialkomiteen, har møtt flere
ganger som på Stortinget som
stortingsrepresentant, og har
vært med i Oslo-politikken i
mange år.
– Uansett om jeg jobber på
riksnivå eller lokalnivå, er det
like givende, målet er å gjøre
hverdagen bedre for folk flest.

Jeg er veldig engasjert, sier
Stenersen.
Stenersen sin første oppgave
som leder i bydelen blir å holde
en appell på Lambertseter skole
mot mobbing. – Vi skal stå opp
mot mobbing sammen, og bry
oss, sier hun.
Avtroppende leder, Gunnar
Rolland har vært medlem i
partiet i over 40 år. – Han har
gjort en kjempeflott jobb, og
blir med i styret fremover også,
og det setter vi stor pris på, sier
Stenersen.
Vi skal ha alle med for å gjøre
et beste mulig kommunevalg.
Idretten blir prioritert hos oss,
et trygt oppvekstmiljø for barnog unge, og verdig eldreomsorg,
avslutter hun.

Fremskrivingen er gjort med
tre alternativer ut fra forskjellige forutsetninger. Det er laget
et lavt estimat, et middels estimat og et høyt estimat. Ifølge
mellomalternativet, vil Norge
ha en befolkning på nesten 5,5
millioner mennesker i 2020 og
drøyt 6,3 millioner i 4040. Hovedtyngden av denne økningen
vil ikke uventet, komme i det
sentrale østlandsområdet og på
Sør- og Vestlandet.

Endringer i Oslo syd

Bydel Norstrand har i dag 48
931 innbyggere. Dersom dette
fremskrives etter alternativet,
høy vekst (som er det mest
sansynlige), vil bydelen i 2040
ha 74 737 innbyggere. Det gir

en økning på nesten 26 000,
eller utrolige 53%. Tar vi med
nabobydelene Østensjø og Søndre Nordstrand, har de i dag
et samlet foplketall på 85 768.
I 2040 vil dette være økt til
132 078 som betyr 46 310 flere
mennesker og en økning på
54%. Det betyr at det om 25 år
vil bo 72 300 flere mennesker i
dette området om 25 år.

Naboene i sør

Den største økningen får Ås
kommune. Her bor det i dag
17 969 innb. Med en økning
på 57% vil Ås ha 28 223 innb.
i 2040 ifølge SSB. Legger vi
sammen kommunene Oppegård, Ski og Ås, vil dette område ha 24 300 flere innbyggere i
2040 enn i dag. Dette blir mennesker som har mindre en 30
minutter inn til Oslo sentrum
og mange av disse vil jobbe i
Oslo. I stor grad blir dette også
mennesker som vil dra inn til
Oslo sentrum når de vil ta en
”tur til byen”. Utbyggingen av
Follobanen kommer på denne
måten i et klarere lys.

Konsekvensene

Ut fra denne utviklingen vil
utbygging av infrastrukturen
i hele Oslo-området bli den
store utfordringen. Et OL i
Oslo ville på denne bakgrunn
kanskje ikke vært så dumt.
Mye av de anlegg som da ville
blitt drevet frem, har sunket
ned på et lavere prioritetsnivå.
Regjeringspartiene får allerede
mye ”pepper” for å tenke fremtidsrettet i sitt statsbudsjett, og
”skrubbingen” blir neppe særlig
bedre.
Det blir et stort behov for
utbygging av skoler, veier,
kommunikasjon, idrettsanlegg,
helsetilbud, sykehjem, syklehus
og ikke minst boliger, som kanskje vil bli det behovet som blir

vanskeligst å fylle.

Boligutbygging på Nordstrand
På Nordstrand har folk fått
øynene opp for at det faktisk i
øyeblikket er mange byggeprosjekter i gang. Det vil startes
to nye prosjekter på Holtet,
Sæter får Sæter Terrasse og et
prosjekt mot Ekebergveien.
Langbølgen 39 bygges ut, og på
Lambertseter senter det gamle),
Bergkrystallen, og i Cecilie
Thoresens vei, skal det bygges
mange nye boliger. Et prosjekt
som OBOS og Oslo kommune
skal samarbeide om, blir utbyggingen av området nord for
senteret på Mortensrud. Her
er det søkt om oppstartsmøte
for et område med 520 boliger.
(Omtales annet sted i avisen).

Gjennomgangstrafikken

Mange av de menneskene som
kommer til områdene syd for
Nordstrand vil ha en utstrakt
kontakt med Oslo sentrum
gjennom jobb eller behov for
handel og servicetilbud. Den
gjennomgangstrafikken som
man tidligere har vært opptatt
av vil derfor øke kraftig i stedet
for å avta. Her vil det ikke
hjelpe med en bom på Hauketo.
Her må det en formidabel utbygging av kollektivtrafikken
til for å unngå kaos.
Follobanen er en god begynnelse, men må følges opp
av andre og flere løsninger.
Når man ser på utviklingen
av trafikkbildet i andre byer
med vekstsmerter, blir det litt
dumt å bruke argument som
at reisetiden blir for lang som
argument mot forlengelsen av
T-banen til Gjersrud/Stensrud.
Det er bare en T-bane som vil
ha stor nok kapasitet til å flytte
på beboerne av 10 000 nye boliger, som Oslo kommune har
planlagt i området.

Vi gjør oppmerksom på:

Nordstrand kirke er åpen i Julen 2014
Gudstjenester med ulikt preg hver søndag kl.11,00 i
adventstiden. Mye sang & musikk.
JULAFTEN kl.13 i Lambertseter kirke og
			
kl.14 – 15 og 16 i Nordstrand Menighetssenter
25.des. kl.11		
Høytidsgudstjenester på Nordstrand 			
			Menighetssenter.
28.des. kl.11 		
Etter gudstjenesten julelunsj (ta med litt julemat
			
til felles bord) + julefest med gang rundt treet.
NB: Dårlig med parkeringsmuligheter nær kirken,
så beregne og gå siste stykket.
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