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Hvordan skyte ned en mulig god idé

Utkast til ny områdeplan for Bomansvik åpner
for større boligutbygging. ILL: NESODDEN KOMMUNE

Nye boliger i
det grønne
Follorådet, med Follos ordførere og

rådmenn, var fredag invitert til Miljøverndepartementet. På møteagendaen sto temaer som stort utbyggingspress i hovedstadsområdet og kommunenes arealplanlegging. Og i den
Med Oslo
sammenheng også
som nærmeste
beskyttelse av naturnabo sees Neog friluftsområdene i
sodden som en
regionen. Miljøverndel av løsningen minister Bård Vegar
på boligmangeSolhjell mener det er
len...
viktig at kommunene
har en bevisst holdning til bevaringen av
sin natur- og friluftslivsområder. Han mener det er grunn til å se nærmere på om
disse områdene i Follo er godt nok beskyttet i dag. Og god grunn er det.

’’

Nesodden kommune har satt seg mål

om å sørge for en boligvekst på rundt 100
nye boliger i året. De siste årene har boligveksten også ligget på rundt dette tallet,
men utbyggingspresset vil øke ytterligere
fremover. Med hovedstaden som nærmeste nabo sees Nesodden, av mange, også
som en naturlig del av løsningen på boligmangelen som kommer. Flere større lokale boligprosjekter er allerede godt inne i
planleggingsfasen eller på vei opp. I forslag til ny områdeplan for Bomansvik åpnes det for en utbygging med nærmere
200 nye boliger. Deler av planen ligger
innenfor et område som dekkes av rikspolitiske retningslinjer for kyst- og sjøområder i Oslofjorden og er verdisatt i kommunens egen « Grønn plakat». Både Ap og
Høyre har så langt sagt seg positive til utbyggingen, til tross for inngripen i de
grønne områdene. Utbyggingsplanene er
langt ifra ferdigbehandlet politisk, så flertallet i kommunestyret har ennå sjansen
til å gjøre sitt for å beskytte Nesoddens natur- og friluftsområder.

!

Byr på seniorkino
Drøbak/Frogn Røde Kors inviterer Frogns seniorer til gratis kinotur i Drøbak. En gave gitt til
foreningen, øremerket de eldre,
skal brukes til å gi seniorene en
god felles filmopplevelse på
dagtid den 3. mai. Raust!

Tre turistbusser er nok i
Drøbak!
I Pickwick klubben heves øyebrynene. Det er
visst ikke nok toaletter i
Drøbak….. Eva Johansen i
Julehuset mener at Drøbak ikke tåler mer. Hun
mener kanskje Julehuset.
Men det må jo kunne sies
at Drøbak er mye mer, virkelig. Johansens syn på
drift av Drøbak er vel ikke
nødvendigvis representativt for hele handelsstanden.
En idé om at cruiseskipene skal kunne gjøre en
stopp i Drøbaksundet er i
hvert fall en idé med litt
format, synes vi. Vi synes
særlig forretningsstanden
i Drøbak burde titte litt på
mulighetene.. Det måtte
være en gave å få noen
hundre, ja kanskje tusen
eller to med handleglade
og rimelig velbeslåtte
kunder i byen. I noen timer før de drar igjen.
Hvis antallet toaletter

Unike
Nesodden !
Takk Grete Maus for at du
tar til orde for at Nesodden kommune skal ta ansvar og ta vare på sine
mange perler. Her på Nesodden er vi så heldige at
det vrimler av natur og

Om Eides
likestilling …
Ivar Ruud Eides innlegg 8.
mars – Kvinnedagen! - fikk
meg som mann til å rødme. Det virker som han
har konkludert på forhånd når han hevder mannen henger etter i kampen for likestilling. Han viser til at menn dør tidligere, sitter oftere i fengsel,
omskjæres også, likelønn
er oppnådd (!) osv. Han benytter en debatteknikk
jeg trodde var forbeholdt
useriøse debattanter, onkler og komikere. Han
kryssklipper, tar ting ut av
sin sammenheng, vinkler
det på sin måte, så jeg uvilkårlig må tenke: hvorfor
drikker Jeppe?
Eide og FN har rett i at
menn dør før kvinnen,
men da er jo det viktige å
finne ut hvorfor. Jeg tviler
på at FN mener dette skyldes likestillingskampen.
Eide mener det er likelønn i Norge, men kunne
godt nevne at kvinner ofte
velger yrker som er lavere
lønnet enn menns yrker
og at kvinner derfor tjener
15 prosent mindre enn
menn. Han hevder rett
nok at flest menn sitter i

Det Gamle Bageri er et av mange serveringssteder i Drøbak .

ARKIVFOTO

er all den oppmerksomhet
en slik idé får, ja da må det
være trist å være kjøpmann. Ta en tur i hvilken
som helst (turist) by og tell
toalettene. De offentlige.
De er ikke mange noe
sted.

Derimot har de fleste
byer og særlig Drøbak, en
rekke fine og varierte serveringssteder.
Der kan man både spise
og drikke og mer til….. Det
vet folk. I hvert fall på 17.
mai og sånn. Den dagen er

i noen timer sikkert 3-4 tusen gjester i byen.
Det går da bra?
Vi undres over at det
ikke kan bli litt format og
positivitet over tankene.

kulturperler, de gamle
bryggene, de flotte gamle
gårdene, de unike kultureiendommene som Kleveland er et eksempel på.
Dessverre er mye av dette i forfall. Vi må se alt dette i sammenheng med en
ny kulturplan der det foreslås et kulturhus på Nesodden. Kultur og natur

sammen kan gi en sterk
opplevelse både av teater,
dans og musikk. Vi har
mange områder som kan
oppgraderes og brukes til
allmenn nytte og glede. Vi
trenger ikke kulturhus, vi
trenger å sette i stand og
vedlikeholde det vi allerede har og gjøre det attraktivt og tilgjengelig for alle.

Flott at kulturminnevern kommer med i kulturplanen. Pass bare på at
det følger med midler til
vedlikehold og stell slik at
vi kan ta vare på det vi har
for ettertiden.

fengsel, men unnlater å
nevne at dette i hovedsak
skyldes menns egne bisarre valg. Jentebarn blir omskåret i patriarkalske samfunn, hvor mannen ensidig har bestemt at
kvinnen omskjæres for å
hindre henne i å få et fullverdig sexliv. Fordi menn
vet hvordan menn tenker.
Guttebarn omskjæres oftest av medisinske (bl.a.
trang forhud) eller hygieniske årsaker, det ligger
sjeldent et særlig mannlig
kontrollbehov bak beslutningen. Eides synes å
mene at disse forhold skyldes likestillingskampen
Mennesker gjør rasjonelle og irrasjonelle valg
ut fra sine premisser, dette er selve livet (hver av oss
gjør visstnok ca. 30 000
valg hver dag!). Kvinner og
menns premisser er forskjellige, derfor blir valgene ulike. Menn som velger en vei som noen ganger ender i fengsel, fører til
høyere lønn og tidligere
død skyldes neppe likestillingskampen. Dette skyldes nok heller menns
egne valg, de får stå for
dem selv, og ikke skylde,
som Eide gjør, på andre
forhold som likestillingskampen.

Det er mange spørsmål i
kampen om likestilling
som er viktige å diskutere.
Eides utvalgte begredeligheter fortjener å bli drøftet i helt andre debatter
enn dette. Kanskje Eide
har meninger om hvordan ulikt arbeid skal vektes likere, slik at f.eks. omsorgsarbeid i hjemmet
blir mer interessant å velge for mannen? Norge
trenger mange nye barn
som skal overta når vi
gamle dør, vi kan ikke
bare satse på innvandring
(som jo også er omstridt!).
Kan det tenkes at samfunnet påskjønner dette ved
at pensjonspoeng opptjenes også ved omsorgsarbeid i heimen, for våre

barn?
Likestilling handler
ikke om at kvinner og
menn skal bli like, men at
de begge skal ha like rettigheter og muligheter ut
fra sine premisser. Kanskje kvinners valg er mer
styrt av omgivelsenes behov, mens menns valg er
mer styrt ut fra egne behov? Alle valg har sine
konsekvenser.
Det er langt igjen til full
likestilling, og det finns
åpenbart de som ennå har
et stykke å gå. Om Eide
mener han sakker akterut
på denne vei, anbefaler
jeg ham å sette opp farten.

Øivind Edsem
Drøbak Pickwick Club

Torhild Hellstrøm
styreleder Miljøhagen

Bjørn Bakke

«Kong Thore»
Re Amta 8 april. Frogn blir
for smått for den godeste
Thore. Jeg tror han har lest
om Ludvig 14, solkongen.
Han sa jo at «staten det er
meg». Så hvorfor ikke
«Frogn det er meg»!
Men når han får «spist»
opp Ski og Ås så kan det bli
«Follo det er meg». Da blir
det nok bare jobbing med
de store linjene. Follo er

ikke nevnt under OL i
2022. Nå blir det spennende å følge med neste
skritt, kanskje får vi en bit
av OL. Kan han ha drømt
om å tenne den olympiske
ild da? Ingenting er umulig for Thore bare han slipper denne evinnelige
kunstgressbanen!
Tor G. Stokke
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Arealplan på agenda
Avklarende møte med miljøvernministeren for Follorådet
FAKTA
Kommuneplanens arealdel
■ Gir utfyllende bestemmelser for hvordan arealene benyttes.
■ Viser hvordan kommunen
har tenkt å bruke arealene
til veier, skoler, industri og
boliger, og hvilke områder
som ikke skal utbygges.
■ Arealdisponeringen er juridisk bindende inntil ny
plan vedtas, og ingen kan
gjøre tiltak som står i strid.

Fredag ettermiddag var
Follorådet på besøk
hos statsråden og drøftet arealplanlegging.
Det var i et brev datert 4. mars, at
miljøvernminister Bård Vegar
Solhjell inviterte Follorådet til
møte om regionens natur- og friluftsområder og ivaretakelsen av
dem i arealplanleggingen. Han
begrunnet behovet for møte slik:
– Det er en kjensgjerning at
kommunene i Follo, som andre
kommuner i hovedstadsområdet, opplever et stort utbyggingspress. Jeg har samtidig forståelse for at enkelte opplever at utviklingen kan ødelegge eller forringe verdiene i natur- og friluftsområder.

To store spørsmål
– Jeg mener det er viktig at kommunene har en bevisst holdning
til ivaretakelsen av sine natur- og

Det vil med stor sannsynlighet bli et økende press for fortetting og utbygging på arealer i Nesodden kommune, som dette på toppen av
Tangenåsen bak Blomstervei- og Blåbærsti-grenda, grunnet forventet stor befolkningsvekst og tilsvarende økende boligbehov i Osloområdet.
BEGGE FOTO: STAALE REIER GUTTORMSEN

friluftsområder, og at det er
grunn til å se nærmere på om disse arealene i Follo-regionen er
godt nok beskyttet i dag, skrev
statsråden fra Son, og oppsummerte invitten slik:
– Jeg inviterer derfor Follorådet
til et møte i Miljøverndepartementet: Hvor jeg først og fremst

ønsker å høre hva Follo-kommunene selv tenker om utfordringene knyttet til arealbruk, og om
mulighetene de har for å ta vare
på sine natur- og friluftsarealer i
et langsiktig perspektiv.

Grønn vekst
– I kommuneplanens arealdel er

PÅ JAKT
ETTER NY
JOBB?

det i strandsonen sonet areal
både til natur- og friluftsområder. Det er egne bestemmelser til
frilufts- og naturområder i kommuneplanen. I friluftsområder
er det kun tillatt med skjøtsel i
henhold til godkjent skjøtselsplan og enkle tilretteleggingstiltak for kystkulturstien. Den største delen av Nesoddlandet er LNF
i kommuneplanen, og i utgangspunktet er det ikke tillatt med
annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte
tilknytning til landbruket og
stedsbunden næring. Store deler
av det som er LNF-sonet er defi-

nert som Nesoddmarka og har
hensynssone for bevaring av naturmiljø, og dekker i tillegg til
skogen tre steder arealer ned til
sjøen, sa Sandberg før møtet, og:
– Det var et positivt møte med
mange vesentlige miljøinnspill.
Vi deler intensjonen bak markaloven og at det er viktig å ta vare
på grønne verdier. Dermed vil
ikke vi ta en stor del av forventet
vekst, men heller ta en mindre
del basert på fortetning og knuteutbygging, sa hun etterpå.
STAALE REIER GUTTORMSEN
staale@amta.no
41 52 62 84

Akershus Amtstidende tilbyr
et stort utvalg av ledige
jobber fra lokale arbeidsgivere.
I avisa og på nett!
NB! Mange av annonsene
står kun hos oss!

Klikk deg inn på www.amta.no/jobb

Dette er noe som skal hegnes om i framtidens Nesoddlandskap
også, ikke bare boligbygging; en råbukk som gresser en vårmorgen.

