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Ingen tunell - 20 mill. spart

Om reality og realiteter

Tekst og foto: Tore Flaa

Av og til lurer jeg på om det er fjernsynet eller jeg selv
som lever livet mitt. Er det programskaperne som
bestemmer hva jeg skal interessere meg for og hvilke
opplevelser jeg skal ha, eller følger de bare opp hvordan sofabrigaden vil ha det. Huff, nå starter det opp
med mer moralisering, tenker du. Men når man først
har tatt høyde for at det er deilig å slappe av foran
TV’en etter en slitsom dag, må man kunne tillate seg
noen refleksjoner.

Sprengningen av tunell ut av
fjellet for å få kjørt steinmassene ut på Mosseveien skulle
etter planen starte nå til sommeren. Ut fra miljøsynspunkt
ville dette vært en svært dårlig
løsning som ville gi mye støy og
forurensning for beboerne på
Bekkelaget. Ikke minst ville det
være en svært kostbar løsning.
Den administrative og politiske
ledelsen i bydel Nordstrand
har derfor engasjert seg sterkt
i problemet for å begrense
belastningen for beboerne mest
mulig, og må sies å ha lyktes
bra med dette.

Fjernsynstilbudet består i øyeblikket av programmer
hvor kjendiser lager mat, går på besøk til hverandre
og leker selskapsleker. Det kan være spennende for
den som er nysgjerrig på kjendiser og er glad i mat.
Endeløse sportssendinger som i dekker hele helgen
er også god underholdning for den som er interessert
i sport. Gjennom krim- og realityserier som stort
sett tar resten av tiden, kan du oppleve det du ikke
selv opplever, og i beste fall, mye flott natur sett med
andres øyne.

Tunellprosjektet var et resultat
av at Oslo Havn ikke ville tillate lastebiltrafikken langs Havneveien. Trafikkbelastningen
som følge av bortkjøringen av
stein som et tillegg til den økte
belastningen man allerede hadde kalkulert med, ville ifølge
Oslo Havn, bli for stor. For å se
nærmere på problemstillingene
ble det dannet et møteforum
hvor Jan Kopperstad fra Vannog avløpsetaten, bydelsdirektør
Per Morstad, en representant
for beboerne i området, Øistein

Det positive med dette er at det drives utstrakt
gjenbruk av idrettsfolk som i stor grad har lagt opp,
og at alle programlederne som det etter hvert har blitt
mange av, har nok å gjøre. For å drøye den såkalte
”sendeflaten”, får den som har tungt for det, stadig
gjentatt det som har skjedd og det som skal skje, og
med de lange reklamepausene, gir dette billig
fjernsynsproduksjon.
Den som er gammel nok til å huske tiden fra før
fjernsynet overtok mye av manges liv, husker at man
selv gjorde mange av de tingene du nå sitter og ser på.
Man laget mat og inviterte og besøkte hverandre - til
og med noen ganger uten noen formell avtale. Uten
å mase om turer og naturopplevelser – man var mer
aktiv. Ikke prøv å bortforklar – statistikken som viser
den dramatiske økningen av den tiden folk bruker
foran kassa, taler et tydelig språk.
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gjennomført i Oslo. I penger
er dette dobbelt så stort som
Midgardsormen som nå er ferdigstilt. Anlegget ble påbegynt
i fjor sommer og skal alene
kunne ta imot forurensningen
fra nesten en halv million mennesker. Et enormt prosjekt og
ringvirkningene vil nødvendigvis måtte prege lokalmiljøet i
hele anleggsperioden.

I løpet av hele anleggsperioden
på to og et halvt år skal det
tas ca 465 000 m3 stein ut av
fjellet. Dersom du samler all
steinen på en skikkelig stor fotballbane, vil du få en kube som
er 65 meter høy. I tillegg til
støy, rystelser og luftforurensning, vil bortkjøringen av disse
steinmassene være det største
miljøproblemet. Det skal
kjøres bort ca 70 lastebillass i
døgnet, og dette har så langt
foregått langs Bekkelagskaia.
Oslo Havn hadde imidlertid
forutsatt at dette var en midlertidig løsning, og at det skulle
sprenges en tunell ut av fjellet
til Mosseveien for denne trafikken. Planene for denne tunellen
er etter dette skrinlagt.

i huset, i vår artikkel fikk navnet Hans Manus Andersen.
Vi er gjort oppmerksom på
av en av våre lesere, at det
riktige navnet i følge oversikten ”Norges leger”, skal være
Andresen. Ifølge boken ble
han ble født i 1902, cand. med.
1930, drev dels privat praksis
på Nordstrand fra l931( avbrutt
av sykehuspraksis i noen år) –
gift i 1931 med en kvinne født
Behrens, men ingen opplysninger om egne barn (det pleier
stå). Han døde i 1976.

Møte i Pensjonistuniversitetet
Nordstrand/Ljan
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Utvidelsen av Bekkelaget
renseanlegg er det største miljøprosjektet som så langt blir

Det andre okkulte fenomenet
var at den ånden som romsterte

Lena Ranehag
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Fakta om anlegget

I forrige utgave av avisen
oppsto det på overnaturlig vis
hele to navneforvekslinger i vår
artikkel om ”Åndenes makt i
Nordstrandveien”. På uforklarlig vis ble navnet på den klarsynte som foretok balanseringen av uroen i Nordstrandveien
32, til Lena Raneberg.
Hun heter selvfølgelig Lena
Ranehag og er godt kjent som
TV-medium og forfatter både i
Sverige og Norge.
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med Honda strømaggregat

Løsningen blir nå at man tar i
bruk den stengte tunellen under
Mosseveien som går under navnet Hafslundtunellen. Denne
fører til Hafslunds trafoanlegg
på den andre siden av Mosseveien. Fra hovedinnslaget til
renseanlegget blir det etablert
en adkomst ned til trafoanlegget, under Mosseveien og ut på
Havneveien (også benevnt som
Kongshavnveien).

Beriktigelse

Et lite tips. Med opptaksfunksjon og flittig spoling,
sparer du mye tid.

Strøm der du er
Strøm
der du er
med Honda strømaggregat

Larsen, har hatt flere møter
om saken. VAV har holdt flere
”nabomøter” hvor også direktør
for etaten, Per Kristiansen, har
deltatt. Leder for Nordstrand
BU, Arve Edvardsen (H) og
nestleder Steinar Andersen (A)
har på sin side, hatt møter med
sine respektive styremedlemmer i Havnestyret. Etter hver
ble det utarbeidet et forslag
som havnedirektør Anne
Sigrid Hamran, har lagt frem
for havnestyret, som etter sin
behandling i styret har vedtatt å
gå inn for dette.

”Hva er forskjellen på EU- og EØSmedlemskap?” er
tema for møtet i
Pensjonistuniversitetet
mandag 23. mars i
Nordstrandhuset.

Jan Erik Grindheim holder
foredrag om forskjellen på
EU- og EØS-medlemskap.
Grindheim har vært leder for
Europabevegelsen i Norge siden
2013. Grindheim er opprinne-

lig forsker og har vært ansatt
ved fire norske universiteter og
vært gjesteforeleser ved mer enn
ti universiteter i andre europeiske land. Han har doktorgrad i
faget sammenliknende politikk
fra Universitetet i Bergen og
har skrevet en rekke artikler og
bøker om EU og EØS.
Møtet starter kl. 12 og er åpent
også for de som ikke er medlemmer. Møteavgift kr. 40 for
medlemmer og kr 80 for ikke
medlemmer. Dette inkluderer
kaffe/te kaker fra kl 11.30.
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