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Parken som har sommerstengt
Endelig er sommeren her! På tide å stenge folket ute av Tøyenparken. Der skal
festivalene være.
ANNONSE

REIDAR SPIGSETH
5 plass 126 innlegg  37 kommentarer

Festivalen heter Miniøya, men den tar stor plass. I praksis innebærer
helgas festival at Tøyenparken er stengt i over en uke. I år igjen.
Plakatene med beskjed dukker gjerne opp helgen før:

Se også

«Vi lager Miniøya! Barnas egen festival. Deler av parken stenges tirsdag
5.6. til 14.6.», melder plakatene med smilefjes og ordlyden «Vi beklager
ulempene dette medfører».
Ulempen med en avstengt park i sommervarmen er man ikke får brukt
den.

Berømmer stab og lesere

Det hjelper lite å bo ved Tøyenparken når den er stengt en stor del av
sommeren. Den store parken mellom Tøyenbadet og Munchmuseet som
har blitt privat eiendom for en av verdens mest omtalte festivaler de
siste årene. Og det skal den visst fortsette å være, med festivalglade
oslopolitikers grønne velsignelse.

I stort format for de små på
Miniøya

Les også: I stort format for de små på Miniøya
Seinere i sommer er det Øyas tur. Da blir parken stengt enda lenger, i
nesten tre uker i perioden 30. juli til 16. august. Øyafestivalen er n å ha
for Oslo. Jeg har vært på Øya selv i de este årene etter at den ytta til
byen fra Kalvøya.
Problemet med en stor festival som Øya er at den eier Tøyenparken i tre
dyrebare sommeruker. Festivalene tar parken fra befolkningen i denne
delen av byen, på neste høysommer, den tida på året vi skulle hatt
mest glede av den.

Sånn blir nye Tøyenbadet

Tøyenparken er den grønne lungen i nærområdet for sentrumsbydeler
som huser over 100.000 innbyggere. Dette er den eneste parken, slik
parker skal være, med boltreplass, benker, skyggefulle trær, fugleliv,
som har plass til solbaderne, grillfester på rekke og rad, yogier og
joggere i okk. Bortsett fra de re ukene av en kort norsk sommer – da
den er avstengt for allmennheten. Da er dette dyrebare grønne området
på østkanten overlatt til noen få – som tjener gode penger på den også.

Gullknekken

At et o entlig område beregnet for fri ferdsel er stengt av i
høysesongen for friluftsliv er uholdbart. Og etterhvert som Øya vokser,
står sperringene der stadig lenger.
Politikerne i Oslo har gladelig overlatt denne grønne lungen til
festivalene, med henvisning til Tøyenløft, vekst og folkeliv. Nå har
byrådet gitt Tøyenparken til Øya for fem nye sommere. Å få en hel park
er gull for Øya.

Kommunens forslag: Slik
skal Oslos nye byvåpen se ut

Oslo-politikere er veldig inke til å snakke om at grønne lunger er
vesentlig for livskvaliteten i hovedstaden. Samtidig savner vi svar på
hvor folk som ikke går på festival skal gjøre av seg når Tøyenparken er
okkupert. Det er ikke alle som har hytte på Hvaler.

Øya kan løfte Tøyen

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!
I nabolaget er So enbergparken fullstappa fra før. Kuba og lille
Birkelunden også.
Selv Miljøpartiet De Grønne, partiet som har programfestet at parker er
veldig viktig, synes det er greit at Tøyenparken er stengt i lange deler av
sommertiden.

– Få alt om Vassøy-bru på
bordet

For oss som bruker Tøyenparken til det den er ment å være, som park,
er ikke festivalokkupasjonen like ålreit.
Presset på Tøyenparken er stort. Behovet for parken kommer til å øke i
årene framover. Hvor mange som bruker parken har ikke Oslo
kommune tall på. Bymiljøetaten henviste meg heller til Tøyenløftet da
jeg spurte om tall. Den som bor i nærområdet vet at Tøyenparken er
mye brukt, hele året. Dette er Oslo østs lille Central Park – når
festivalscenene ikke står der og ruver.

Forsvarsekspert: – Det vi
holder på med, er
meningsløst og galt

Politikerne som overlater parken til festivalene, bryr seg lite om at
Tøyenparken er den eneste grønne lungen i denne delen av byen – fra
Etterstad til Grünerløkka, fra Ekebergskråningen til Sinsen.
Like ovenfor parken bygges Ensjøbyen, en ny bydel uten en eneste park.
Der de nerer de balkongene som uteplass, så eiendomsutviklerne
slipper å tenke grønne lunger. Der har borettslagene dessuten begynt å
gjerde inn grøntområdene som egentlig skal være for allmennheten.

Naboer reagerer mot ny Øyakontrakt

Les også: Naboer reagerer mot ny Øya-kontrakt
Det bor i dag godt over 50.000 i bydel Grünerløkka. Bydel Gamle Oslo
har også mer enn 50.000 innbyggere, og er den bydelen som forventes å
øke mest i hovedstaden de neste ti årene. Parken deres er det dyrebare
området ved Tøyenbadet. Parkanlegget som byr på skråninger med
mulighet til å sitte i sola og se utover hele byen. Her kan hvem som helst
henge, sove, lese, leke, sløve i skyggen.

Trump dropper seremoni for
kritiske basketstjerner

Det nnes noen grønne sletter ved Hasle og Valle, men de er omringet
av bygårder, eller invadert av canadagjess.
Utenfor Botanisk Hage – naturmuseet med en liten skråning hvor
besøkende kan slenge seg nedpå – skal en erbrukshall bygges på en
karrig grønn ekk som cricketspillere gjerne bruker.
Det er ikke plass til dem på Ola Narr, den grønne pletten mellom Carl
Berners plass og Tøyenbadet. På Ola Narr er det allerede trangt nok, og
spesielt når det er festival og sola skinner. Det er knapt plass til å spille
kubb her når Øya låter i bakgrunnen. Et annet grønt felt på Ola Narr er
avsatt til hundedressur. Der kan den løpe en tur, som liker å bli overfalt
av en leken rbeint eller to.
Byrådet har overlatt Tøyenparken til Øyafestivalen, uten å stille særlige
krav til riggetid og arealbruk. Det er fritt fram til å sperre av.
Samtidig lar Oslo kommune et stort område rett bak Tøyenbadet stå
inngjerdet og utilgjengelig for allmennheten, under festivalene som i
resten av året. Dette området kunne vært åpnet for dem som ikke går på
festival, hadde byrådspolitikerne sett seg litt rundt, satt publikums
behov parkliv litt høyere.

Les også: Større bane og mer badetid
Det er Oslo byråds ansvar å sørge for at byens befolkning har tilgang til
grønne lunger. De kommer ikke av seg selv.
I stedet lar Oslos politikere eiendomshaiene styre utviklingen. Hvor
opptatt selskaper som Selvaag og Ferd er av parker kan man se i nye
bydeler som Ensjø, Hasle, Storo.
Snart er det Økern sin tur til å bli utviklet. Vil politikerne kreve at det
blir en skikkelig park der, eller blir området enda en høyhusjungel?
Parkene tilfører en livskvalitet i storbyen man ikke skal undervurdere.
Problemet er ikke at vi har for mange av dem her i byen.
Etter at Øya kk Tøyenparken har debatten om hvor en stor festival bør
være forstummet helt. Selv om den vokser både i omfang og omkrets.
Spørsmålet er hvor en svær festival som Øya kan ha plass. Hva med en
øy?

Les også: Holmlia Yacht Club vil riste liv i Søndre Nordstrand (DA+)
nyemeninger

alle meninger

Tøyenparken

ANNONSE

Blir du med i debatten ?
Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og
engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre
til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre
her!

2 kommentarer

Sorter etter Eldste

Legg til en kommentar ...

Roy Sigurd Karlsbakk · Overingeniør hos OsloMet - Oslo Metropolitan University
Grunnen til at Øya flytta seg fra Kalvøya og inn til Oslo, var jo for at de ville være mer
sentrumsnære. Kalvøya er fint, med godt med plass, men det er lettere å dra folk til en
sentrumsnær festival enn noe 3-4 mil unna. Men igjen - det som var Øya i -99, en bitteliten
greie starta opp på Paragrafen pub og So what!, er ikke det samme som den festivalen vi
har i dag. Nå går alt med flott overskudd og investorer henter ut penger osv, ganske ulikt
de fleste festivaler i landet.
Liker · Svar · 2 d

Ola Hjelte · Livets myke skole
Så gå de 200 metrene over veien til kampen er for langt. Eller skulpturparken i over
fengslet er for langt. Makan til sutring.
Liker · Svar · 2 d
Programtillegg for Facebook-kommentarer
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Slik reduserer du risikoen for idtyveri

SPONSET

Elkjøp Bedrift - hvem er vi, og hva
kan vi gjøre for deg?

MEST DELT

Nå er det ikke lov å grille i egen
hage, veranda eller terrasse

Retten til å ytre seg om de
virkelige ting

Det er lov å elske fotballen. Og
mislike rammene. Fotball-VM i
spagaten.
Fred i vår tid

Oslo-gjengene: «Tida for å skylde
på hverandre må være over»
STROSSLE

ANNONSE

«Si hva du vil om Donald
Trump, men han kommer
godt overens med
diktatorer.»
 HEGE ULSTEIN
for 7 timer siden

|1

Kim Jong-un er ikke den første undertrykkende
diktatoren som har falt i smak hos Trump. Sånn sett
passet det at møtet fant sted i Singapore, et land
som fortjener betegnelsen «verdens mest
velfungerende diktatur», skriver Hege Ulstein.

Det er lov å elske fotballen. Folk vil være sjef i eget liv
HEGE WEIMAND
DRUDE BERENTSEN
Og mislike rammene.
LARSEN
Fotball-VM i spagaten.
for 7 timer siden

for 7 timer siden

 REIDAR SOLLIE
for 7 timer siden

|0

Verdens mest populære idrett skal dominere i en
måned. Iscenesatt av verdens mest uglesette
organisasjon: FIFA. Lykke til.

FØLG OSS
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MARIANNE SKATTUM
for 7 timer siden

|0

Å ta Brukerstyrt personlig assistanse ut av helse- og
omsorgsloven kan slå feil ut.
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