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Rosenhagen barnehage sertifisert
som Miljøfyrtårn
Sertifikatet som Miljøfyrtårn er Norges mest brukte
sertifikat for private og kommunale virksomheter
som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Rosenhagen barnehage er den andre i
bydelen som får et slikt sertifikat.
Tekst og foto: Tore Flaa

Munkerudsletta barnehage fikk
sitt sertifikat for tre år siden
og Rosenhagen blir tildelt sitt
sertifikat ved en markering
i Oslo rådhus 15. desember.
Ifølge styrer i barnehagen,
Trine-Lise Lysholm, har man
gått igjennom en ganske omfattende prosess før sertifikatet
var i havn.
Å være et Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med
miljøtiltak i hverdagen Virksomhetene må oppfyller krav
og gjennomfører tiltak for en
mer miljøvennlig drift og godt
arbeidsmiljø. Det må sendes
inn en rapport til Stiftelsen
Miljøfyrtårn med en vurdering
av forhold som helse, miljø,
sikkerhet, innkjøp, håndtering

av avfall, bruk av strøm, sykefravær – en ganske omfattende.
Inspektøren som etter hvert
innfant seg brukte så tre timer
på en inspeksjon, forteller
Trine-Lise Lysholm.

Om Miljøfyrtårn

Oslo kommune har en målsetning om at all offentlig
virksomhet skal tilfredsstille
kravene som Miljøfyrtårn. I
bydel Nordstrand har foreløpig
de to nevnte barnehagene fått
sine sertifikat. Kravene til
godkjenning er tilpassede krav
for ulike bransjer og sertifikatet
tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år
blir virksomheten resertifisert.
Ordningen støttes av Miljødepartementet.

Fra den offisielle åpningen etter at Rosenhagen barnehage hadde flyttet inn i bygget som ble kalt
Forsvarsbygget i Rosendalsveien i desember 2008. Her trives i dag 135 barn i alder 1 – 6 år, som har
mange muligheter for innendørs aktiviteter og stort uteareal.

Søndag den 14. blir det slutt på ”bussingen”
Sporveien bekrefter at den første trikken fra Ljabru
vil gå søndag morgen.Da spanderer Sporveien
vafler og kaffe på morgentrøtte passasjerer.

HAR DU PLAGER I BENA?
GRATIS PRØVETIME
Måling av blodtrykk i ankel, arm og tå
Redusert blodsirkulasjon kan medføre risiko for
blodpropp, slag, hjerteinfarkt og økt blodtrykk.

Dette skal være klart til søndag. Den nye brua på holdeplassen på Sæter har fått dobbelt spor og
trapp direkte ned på Nordstrandveien.

Har du noen av disse symptomene?

Tekst og foto: Tore Flaa

• Smerter
• Uro/kribling
• Stive muskler
• Hudproblemer

Når det nå etter åtte måneder
blir slutt på ”buss for trikk”,
vil 18- og 19-trikken ta opp
trafikken etter det tidligere
ruteopplegget. Endeholdeplassen på Ljabru blir satt i stand

• Kramper
• Tunge ben
• Nummenhet
• Kalde føtter

• Åreknuter
• Hovne ben
• Sår på bena
• Høyt blodtrykk

Vår elektromedisinske behandlingsmetode
bedrer blodsirkulasjonen og reduserer
eller fjerner plager.
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slik den var og dumpa i midten
er ryddet for trær og renset
opp. Sæter holdplass fremstår i
en ny og mer moderne fasong
med enklere adkomst til Nordstrandsveien.

Arbeid som gjenstår

Prosjektleder Franz Leiser bekrefter at den første trikken vil
være i rute fra søndag morgen.
Det gjennstår imidlertid en
del arbeid som for det meste
vil være avsluttet på dette tidspunkt. Det kan dreie seg om
asfaltering av ramper, perrong
og fortau under den nye brua og
legging av kantstein. Naboene
fremmer at man må istandsette
Poppelstien og Fjellklangveien
etter arbeidet og veier som har
vært brukt skal settes tilbake
til opprinnelig stand. Våren
2015 vil det også komme inn
mannskaper fra Sporveien for å
beplante.

