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Skolebehovsplanen, vårt maks- eller
Oslo Kommunes
Fortett
med vett minimumsbehov?
– rett og slett
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Av Knut Hedemann
Lokalpolitiker for
Arbeiderpartiet

Vi ønsker alle å vite noe om
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sitt nærmiljø.
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bergveien 243, tlf 23 49 50 49.

deler av Cecilie Toresens vei en trafikktunnel med høy bygningsmasse på begge
sider og Solkollen mister muligens sola
deler av dagen hvis OBOS får bygge så
høyt de vil.

Salmer slik du ikke før har hørt dem i Manglerud kirke
Solveig Slettahjell og Tord Gustavsen viste med
sin konsert i Manglerud kirke for litt siden, at
salmer kan fremføres med en helt annen musikalsk innlevelse enn den du får med orgelbrus
og en menighet som mumler.

og en avhandling om Det
Rytmiske Aspekt Ved
Frasering.

Sammen har de jazzen,
hun med en lang karriere
som sanger og musiker
som har medvirket i
Tekst og foto: Tore Flaa
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Silje Neergård, Siri Gjære,
som virker som om de www.løpegutten.no
har
under huden helt siden
hun var barn, som hun selv bodd på klaviaturet hele sitt Kristin Asbjørnsen og Liva
Maria Roggen. Som komuttrykker det. Dette er san- liv. Hun har en fantastisk
følsom og samtidig kraftfull ponist laget han den første
ger både foreldre og besteinstrumentale jazzlåten som
stemme som man gjerne
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salmeplaten som konserten
endte på topp av de 10 beste
var bygget på, har også fått i vokalpedagogikk ved
på amerikanske Bilboard.
Norges musikkhøgskole
tittelen ”Arven”.

Manglende helhetsplanlegging lager
slike situasjoner og skaper dårligere
bomiljøer. Fortetting må gjøres der det
ligger til rette for det eller legges til rette
for det. Bygg en trafikk-kulvert over E 6
fra Sandstuveien til Lambertseterveien
og terrasseblokker i hele skråningen mot
Abilsø. En slik kulvert er nettopp laget
i Kolbotn sentrum og har både fjernet
trafikken i det nybygde boligområdet og
gitt et triveligere forretningsmiljø.

Kanskje det er noen som husker Selvaags
plan om å la deler av Mosseveien bli
overbygget av terrasseblokker? Oslo
trenger politikere og myndigheter som
lager en ny stor plan for hvor nye Osloborgere skal bo med skoler og barnehager, parker og nærbutikker og offentlig
transport. Dette må ikke overlates til
klattutbyggere og entreprenører som får
kommunal tillatelse til å forringe eksisterende bomiljøer i stedet for å skape
Kirkerommet
varfungerende
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flottmed
lyssatt og som bakgrunn for
nye, godt
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kraftig bluespreget
gospel til
de mykeste og mest følsomme toner.
forurensingsvennlige
transportsystemer.
Hvorfor ikke bygge ut Sørkedalen etter

SophiaenBlum,
kantor i
samleter
plan?
Manglerud kirke og er leder
av Kulturkommiteen på
Manglerud. Hun fortellere
at det fantastiske Bernsteinflygelet kom inn i kirkerommet til kirkens 50-års
jubileum i 2013. Siden har
vi hatt mye glede av dette
og det inspirerer til mer

musikk og flere konsert i et
kirkerom som har en utrolig akustikk. – Vi legger nå
opp til at vi skal ha to større
arrangementer og tre mindre arrangementer på årsbasis, og i november får vi
besøk av Wolfgang Plagge,
forteller kantor Blum.

