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Kort sagt
Grådige Q-park

OK da, gratulerer!

Sist helg måtte jeg parkere
min MC i Oslo sentrum over
natten og støtte på en usedvanlig grådig parkeringsplass-eier: Q-Park. I Anker parkeringshus i Oslo sentrum
har de merket opp noen minimale «MC-plasser», én bilplass er blitt til fem MC-plasser! Da skulle man kanskje
tro disse var billigere? Nei,
prisen er den samme som for
en standard bilplass, friske
48 kr/time. Det hele har altså
ingen funksjon ut over å gi QPark større profitt på de motorsyklistene som lar seg lure.
Dette blir en forretningsmoral fullt på høyde med kafeen i Venezia som tok drøyt
800 kroner for fire espresso.
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Farlig i boblen

Ta vare på skogen i fortsettelsen også, skriver Anne Nyeggen.
Foto: Ingar Storfjell

i! Marianne Sunde har fått penger av Fritt Ord for å skrive bok
om prosessen frem til parkens
tilblivelse. Alle slike prosesser,
med offentlige og private interesser i skjønn forening, har godt
av å bli gransket. Hvis Ringnes
mener han har rent mel i posen, er det jo bare å ønske boken
velkommen sammen med oss
andre.

Helt til slutt: Jeg er veldig glad
for at Kate Moss-skulpturen ikke
kommer til parken, men kunne
dere kanskje flytte den inn et
sted hvor folk kan besøke den
hvis de vil, men slik at vi andre
slipper, som ikke vil? Jeg er ikke
prippen, men jeg skvetter så
hver gang jeg får mast skrittet til
Kate opp i synet. Tror mange er
enig med meg der.

Jeg følger med stor interesse med i debatten om samhandling mellom bilister/
syklister/ fotgjengere, der
det i Aftenposten 26. september ble anbefalt ikke å ha for
høye forventninger til andre veibrukeres adferd, og at
den nye trafikksituasjonen
er mindre tolerant for feil
og misforståelser. Sant, men
samtidig skremmende og
uakseptabelt.
Jeg er både fotgjenger, «manuell»- og el-syklist og er opptatt av å være årvåken og hensynsfull.
Som syklist på tur har jeg
selvsagt mine erfaringer med
hensynsløse syklister, men
de verste opplevelsene i så
henseende har vært et par
sjokkartede opplevelser med
barn med foreldre og sløve
fotgjengere. I ett tilfelle måtte
jeg hive meg til siden og ut i
grøfta i siste liten da jeg i en
uoversiktlig sving i oppoverbakke på en turvei møtte en
mor og liten datter som kjørte rett på uten å senke farten.
Jenta som kjørte først, bråbremset, falt av sykkelen og
begynte å grine, mor begynte
naturlig nok å trøste sin datter, men ofret ikke ett ord på
meg som lå i grøfta med hjer-

Flott redningsaksjon av Brannvesenet
To nye «røver»-svaner dukket
opp i Smestaddammen. De var
svært aggressive og jaget/skremte vårt eget svanepar med sine
fire grå unger blant annet inn i
tunnelen under Ring 3! Det var
mange med oss som forsøkte å
verne vårt svanepar fra disse angrepene, men vi kunne ikke bli
ved dammen hele dagen.
Etter stress hele uken kom Fuglehjelpen på plass og de fikk

ordnet med Oslo Brannvesen
som kom med dykkere og utstyr,
vi lokale kunne puste lettet ut!
Det ble besluttet å fange/flytte
de seks medlemmer av vår lokale svaneflokk til Frognerkilen, i
påvente av flyveferdighet fra ungene, for da å etterlate «valplassen» til de nyankomne. Så får vi
se hva som skjer til neste år.
Ifølge merkingen er de nye
visst i nær familie, av yngre år-
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Ekebergparken. Jeg legger meg flat:
Ekebergparken er blitt veldig fin.

Gratulerer til Christian Ringnes
og alle dere andre som har bidratt!
Etter mye kamp og lange diskusjoner er Ekeberg skulptur- og
kulturminnepark åpnet. Jeg har
selv vært en av motstanderne av
parken, på tvers av mine partikollegers syn. Mest fordi jeg ikke
har skjønt hvorfor Oslos siste
sentrumsnære byskog skulle bli
slukt opp av parkopparbeidelse
og skulpturer til «kvinnens pris».
Hvorfor ikke heller forskjønne
steder som trenger det? Nordstrand Arbeiderparti ba også i
sin tid om en mer nedtonet utbygging enn det som var planlagt. Den er i tråd med hvordan
parken fremstår i dag, på nær
noen punkter.
Skogsparken, som jeg liker å
kalle den, er blitt veldig fin. Stiene er flott opparbeidet, lyssettingen smakfull, skogen nennsomt ryddet og de utrolig vakre
furutrærne kommer til sin rett.
Skulpturene dukker opp, spennende og vakre, hvor du minst
venter det.
Men vi vet, dette er bare en begynnelse, så jeg ber: Ta vare på
skogen i fortsettelsen også. La videre sti-opparbeidelse være – det
er nok stier nå. La villniset dere
så gledelig har beholdt være i
fred også i de neste årene. Forsett å dempe det svulstige og lett
fornærmende temaet «hyllesten
til kvinnen». Svenske Dagens nyheters karakteristikk av parken
som «pinsamt sexistig» er langt
fra riktig, men den kan fort bli
det. Det balanseres på stram line
her. Så vil jeg anbefale Christian Ringes å droppe økenavnene han har gitt sine to toaletter.
Det er så begredelig respektløst
overfor engasjerte, saklige motstandere. Som han jo også har
takket og innrømmet har gjort
resultatet bedre. Det er jeg enig
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gang, med vårt årlige svanepar!
Ja det er av de nærmeste man
får høre det! Denne gang utkastelse av de eldre! Det hadde
kommet i mediene for oss mennesker også!
En stor takk til Brannvesenet
som gjorde en flott innsats under redningsaksjonen!

Unni og Nico Grønn
Smestad
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teklapp. Da jeg fikk summet
meg, ble jeg ganske forbannet, og tenkte at som god
mor bør du lære barnet ditt:
1) Se deg for! 2) Du er ikke alene i verden!
I et annet tilfelle syklet jeg
i bedagelig tempo på en hyggelig skogsvei da jeg møtte en
familie som hadde sett meg
– men like fullt ga de blaffen
og lot sin lille sønn vingle akkurat som det passet ham,
og jeg holdt igjen på å måtte
hive meg i buskene. Det var
nok ikke uten grunn at da
jeg vokste opp måtte barn
være ti år for å få sykkel, ta
sykkelprøve på skolen og sykkelkort – man hadde nok et
mer realistisk syn på en viss
uforutsigbar adferd hos barn
den gangen. Jeg har dessuten
også hatt flere opplevelser
med fotgjengere med nesen i
smarttelefonen eller musikk
på øret eller grupper på turveien i full bredde, som blir
regelrett sure uansett hvor
hensynsfullt jeg kjører. Jeger
meget nøye med å gi lyd i
god tid nettopp for å unngå å
skremme folk.
Mine spørsmål er primært:
1) Hvorfor kan ikke foreldre,
eventuelt skole, ta ansvar for
å oppdra unger til ansvarlig
sykkeladferd? 2) Hvorfor denne ukritiske og naive toleransen overfor musikk på øret/
nesen i mobilen – det er faktisk farlig å koble ut hørselssansen-/årvåkenheten. «Egen
boble»-adferden er faktisk
både risikabel og hensynsløs
og skaper unødig mistrivsel
og aggresjon.

Annabel Ranheimsæter
Marka-traver og -syklist

Dakapo
neste haust!
«Gid jeg bare kunne ha sånn
bursdag hver dag», song Nicolette. Det ville gjerne vera i
meste laget, men kvart hundre år er for sjeldan. Med den
store oppslutning som Det
Norska Teatret hadde på jubileumsdagen 6. oktober er
det all grunn til at ei slikt tilstelling bør vera årviss. Berre
med halvparten av tilstrøyminga som i år ville suksessen vera sikra. Seinare ville
det dra seg til år for år.
Me tvilar ikkje på at det ligg
mykje slit, planlegging, øving
og omtanke bak eit slikt arrangement. Men det er også
samla stor røynsle, som kan
koma til nytte neste gang, Går
det for lang tid, så vil denne
røynsla gå til spille. Derfor
må det straks setjast ned ei
nemnd som kan planleggja
eit tilsvarande arrangement
neste haust.

Sverre Gammersvik
Bærum

