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Nordstrand sokn vil bygge ny barnehage
Soknet ønsker å samlokalisere barnehagen i Tysleveien 79 med
barnehagen ved Nordstrand kirke. Barnehagen i Breiens vei rives
og ny barnehage for ca. 42 barn bygges på dette området.
Tekst: Tore Flaa

Nordstrand Sokn vil omdisponere
området rundt den eksisterende
barnehagen og bårehuset. Nærmere
bestemt, man ønsker å omregulere
det vestvendte arealet mellom innkjøringen til kirken frem til bårehuset t og eksisterende barnehage
fra grav- og urnelund formål til
barnehage formål. Østvendt areal
bak eksisterende barnehage og fra
parkeringsplassen mot grav- urnelund områder, ønskes omregulert fra
offentlig/allmennyttig formål til
grav- og urnelund formål. Planen har
vært ute på høring frem til 4. juni.

Plan- og bygningsetaten har i forhold til planen anbefalt at man går
videre med omregulering til
barnehageformål, men at planområdet bør utvides til å omfatte
bårehuset og deler av parkeringsplassen. Det må sikres tilstrekkelig
størrelse og kvalitet på barnehagens
uteareal og eksisterende natur ogog landskapskvalitet må bevares for
å styrke barnehagens uteareal og
opprettholde det grønne preget på
eiendommen.
Det er på dette området Nordstrand Sokn ønsker å oppføre en ny barnehage.
Bårehuset til venstre.

I mai eksploderte boligmarkedet – også
på Nordstrand

Stor etterspørsel etter bolig i Einar Gerhardsens Lykkeland.

Hos OBOS har prisene steget for femte måned på rad, og i mai har
prisene økt med 3,8 prosent i Oslo. Prisveksten fra april til mai er
den sterkeste veksten registrert i OBOS-statistikken, som går
tilbake til 2004.
I Nordstrand og Søndre Nordstrand
bydeler er det mange borettslag og
tretten av disse finnes på Lambertseter. I tillegg kommer Solveggen,
Symra og den videre utbygningen
langs Cecilie Thoresens vei. Heide
Furset fagansvarlig eiendomsmegler
hos OBOS på Lambertseter, mener
OBOS styrer mer enn 10 000 boliger i
dette område. Hun bekrefter at man
har registrerer at optimismen er tilbake, at en latent etterspørsel har
løsnet og at omsetningstiden har gått
kraftig ned.
Boliglånsforskriften skal gjelde frem
til 30. juni og Heidi Furset er spent på
hva som da kommer, men håper at
den nye forskriften gjør det enklere
for unge mennesker å skaffe seg sin
første bolig.
I en pressemelding skriver OBOS; I
mai var den gjennomsnittlige

kvadratmeterprisen for brukte
OBOS-tilknyttede boliger i Osloområdet 62 029 kroner. Kvadratmeterprisen er 3,8 prosent høyere
enn i april, men 2,6 prosent lavere
enn i mai 2017. Hittil i år har prisene
for brukte OBOS-tilknyttede boliger i
Oslo-området steget med 10,7
prosent.
Prisveksten hittil i år i Oslo er også
blant de sterkeste som er registrert.
Den var litt høyere i 2016 (11,6
prosent), men ellers må man tilbake
til 2009 for å finne høyere vekst (14,8
prosent) i årets første fem måneder.
– Den sterke prisveksten viser at
etterspørselen etter bolig er høy, til
tross for svak befolkningsvekst. Dette
betyr at de politikerne som tror det
ikke lenger er et stort boligbehov, må
tenke seg om på ny, sier konsernsjef
Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

