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Har Bymiljøetaten gangsyn men mangler oversikt og
brukerperspektiv?
Av: Knut Hedemann

Fra 1960 til 2010 ble det
parkeringsområdet på andre
siden Langbølgen ved det
gamle Senteret på Lambertseter brukt til nettopp
bilparkering.
I 2010 ble det nye Senteret
åpnet med parkeringshus og
da ville Bymiljøetaten straks
føre den gamle parkeringsplassen på andre siden av
Lambertseterveien tilbake
til friareal. Dette ønsket ikke

Nordstrand Bydel og
Bydelsutvalget, og etter mye
om og men instruerte
daværende byråd Elvestuen
i et notat Bymiljøetaten om
å samarbeide med Bydel
Nordstrand om opparbeidelse og bruk av
området. Dette resulterte i
at Plan- og bygningsetaten
etter forslag fra Bymiljøetaten innvilget en midlertidig dispensasjon i 2012
av dette friområdet slik at

Kommunens kostbare sparing
Av: Marian Eigeles, Nordstrand

På denne tiden av året er
Oslo en farlig by. Dette
skyldes de raske væromskiftinger som fører til at
snøen blir til slafs og så blir
den til is, slik at alle Oslo
gatene og særlig fortauene
og gågatene blir til en stor
skøytebane. Derfor skjer
mange benbrudd og også
dødsfall. Og Legevakten har
fyll hyre med å operere og
reparere skadene.
Dette kunne man unngått
dersom kommunen hadde
sørget for at snøen fortløpende ble ryddet ikke bare
på hovedveiene, men på alle

steder. De som har ansvar
for snøryddingen unnskylder seg med mangel på
ressurser for at snøen ikke
blir ordentlig ryddet. Men
er ikke omkostningene
knyttet til reparasjonene av
de brutte ben større enn en
ordentlig rydding av snøen?
For å ikke nevne de personlige tragediene og tap av
arbeidstid forårsaket av
disse ulykker. Oslokommunens ledelse mangler
helhetlig tenkning. Til
syvende og sist må alle
kommunens politikere
stilles til ansvar.

◆

1800 m2 kunne brukes til
parkeringsplass til
desember 2017. Bydel
Nordstrand viste sin vilje til
å forbedre resten av
området ved å lage til en
bydelspark på resten av
området mellom Langbølgen og Lambertseterveien.
Nå er vi i 2018 og den
umåkte men allikevel svært
populære og mye brukte

parkeringsplassens fremtid
synes å være usikker og i
ferd med å fortsatt bli
drevet av Bymiljøetaten inn
i en fremtid som friområde.
Hva er det de ikke forstår i
dette Bymiljøteateret? Ser
de ikke at denne plassen er
helt nødvendig for aktiviteten på idrettsområdet,
Lambertseter gård, Lambertseter Ungdomsklubb og
det gamle senteret. Dette
senteret skal nå bygges om
og på slik at parkeringsplassene direkte foran
senterbygningen forsvinner.
Hvor skal folk sette fra seg

kjøretøyer og hva med Park
and Ride-muligheten som
plassen også ble brukt til? Er
det ikke i byens interesse at
folk kommer seg til T-bane
og buss? Nå må noen etatsmennesker se på dette ut
ifra brukernes perspektiver
og om ikke annet få vedtatt
en videre midlertidig godkjenning av området som
parkeringsplass. Husk at
el-biler også må parkeres
hvis eierne skal bli kollektivtransportert. Sykling og
gåing har hittil i år vært en
risikosport og umulig for
mange.

◆

Du kan fortsatt få gratis
ved fra Operasjon Ved
Operasjon Ved Oslo, er et samarbeidstiltak mellom pensjonister, Lions-klubber,
Oslo kommune og en rekke bidragsytere som støtter tiltaket økonomisk. Lions
Club Oslo vil fortsatt kjøre ut ved fra Operasjon Ved frem til 15. mars.
Vi leverer gratis ved tilkjørt
til trengende i Oslo (uføre,
minstepensjonister, sosialklienter og unge enslige forsørgere med begrenset økonomi). Dersom du er
minstepensjonist eller
uføretrygdet og opplever at
utgiftene til oppvarming av
boligen din er i høyeste
laget, kan du henvende deg
til Operasjon Ved – Oslo for
å få tilleggsved av oss,

dersom du har fyringsmuligheter i boligen din.
Vi har nå behov for flere
spreke og aktive pensjonister som kan hjelpe oss med
å produsere ved på tomta
vår i Etterstadsletta 2 i Oslo.
Dersom du er pensjonist
med tid til overs og kan
tenke deg å jobbe sammen
med hyggelige pensjonistkollegaer med å sage, hugge

og fylle ved i sekker. En av
gutta som jobber her
beskrev det slik at vi som
jobber her har ikke noe
behov for noe seniorsenter.
Dersom du er sprek nok til å
ta i et tak, er du velkommen
til å kontakte oss på
tlf. 22 68 98 05 mellom
kl. 09.00 og 13.00, eller ringe
Reidar Sørensen på mobiltlf.
913 99 794. Vi hører gjerne
fra deg!

KRYSTALLEN TREFFSENTER . . . vi ser fremover . . .

Tekst og foto: Jan Schou, infomedarbeider

Her sitter vi og ser ut av vinduet, og snøen laver ned. Makan til vinter har vi ikke hatt på mange
år, og vi opplever de vanskeligheter som oppstår. Det er ikke lett å komme seg ut og spesielt vanskelig blir det for dem som har rullator eller rullestol. Vi på Krystallen merker jo dette, det er jo
færre som dukker opp her. Men vi er jo så heldig at mange av brukerne bor i huset her, så vi opprettholder de aktivitetene vi har. Vi er aktivt med I bydelens «Bruddskadeprosjekt», og vi har tre
balansegrupper som trener her mandag, onsdag og fredag. I det siste har vi hatt en dalende tendens, mye skyldes sikkert det vanskelige føret, men I disse gruppene er det plass til flere, så bare
møt opp. De som deltar i disse gruppene kan anbefale denne treningen og hva den gjør med
kropp og sjel.
Som sagt så er vi i gang med våre
aktiviteter. Vi har hver mandag
Datakafé hvor vi møtes og lærer litt
om det digitale samfunn. Vi prater
sammen og lærer litt av hverandre.
både PC og nettbrett. På tirsdager
møtes damene på Hobbystua og
lager de flotteste ting til Julemessa
m.m. – Onsdag 21. februar har vi
«Kosestund» med egne krefter med
litt allsang, historier og bilder m.m.
Onsdag 28. får vi besøk av Tove F.
Jensen, en bestemor på 72 år som
snakker om «Hvorfor må vi være på

nett?» Hun er opptatt av oss eldre
som må forholde seg til ny teknologi
i hverdagen. Mandag 5. mars er det
«Mandagstreff», og onsdag 7. kommer Even Saugstad med sitt kåseri:
«Herfra til Ramstad-slottet – kuriøse glimt fra Østmarka». Og dagen
etter, på selveste Kvinnedagen
kommer Gabriella og hun legger
opp til et «Pangsalg», med plagg til
200 kroner. Og 14. kommer selveste
GT-Sara, nå 93 år. Hun er et av
våre faste innslag. 21. mars er det
Quiz – og så er det faktisk Påske.

Og vi satser som vanlig på å ha
åpent i Påsken takket være våre
fantastiske frivillige.
Våren kommer nok i år også!
I alle fall er det en god vi del aktiviteter som vi regner med vil falle i
smak. Programmet vårt kommer ut
i disse dager, så ta en tur innom så
ligger det klart, eller ta en telefon
så kan vi ekspedere det til dere.

Det øverste bildet viser hvordan det
ser ut i dag - og det nederste er slik
vi ønsker oss det.

