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Vi ser i dag en økning i skadelig ensomhet og vi 
ser at følelsen av utenforskap bre om seg ved at 
mennesker mister følelsen av å høre til. Mange 
har mistet jobbene sine, fritidsaktivitetene har 
blitt stengt ned og sosiale arenaer er fjernet. Alt 
med et bakteppe av frykt og usikkerhet for fram
tida.

For oss i Rødt vil det være viktig at budsjettet 
for 2021 løser de utfordringene vi har beskrevet 
ovenfor. Vi gikk inn i 2020 med en allerede stram 
økonomi, klimakrise, utrangerte skolebygg, fra
værende ungdomstilbud og marginale rammer 
for helsetjenestene. 

Rødt mener vi nå må satse på felleskap og 
solidaritet. Dette er ikke det budsjettet hvor vi 
skal ha fokus på å sette av midler til fremtidige 
investeringer.

Vi vil derfor jobbe for økt satsing på psykisk 
helsevern, økt satsing på hjemmetjenestene, økt 
satsing på skoler og barnehager og økt satsing på 
ungdomstilbudene. Det er fantastisk å se hva folk 
kan få til gjennom frivillige initiativer ved litt til
rettelegging fra kommunen. Slik vi ser med  Sletta 
cafè og Ressurskafeen bl.a. Vi ønsker å styrke 
dette samarbeidet gjennom en profesjonell ute
kontakt som kan koordinere dette samarbeidet. 

Sletta Café og Ressurscaféen er gode eksempler på hva frivillige 
initiativ kan tilføre kommunen vår.
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Med de utfordringer og usikkerheten kommunens innbyggere 
står overfor pga alle coronatiltakene, ønsker Rødt et budsjett 
som tar hensyn til denne situasjonen. I krisetider må 
kommunen øke sin aktivitet, ikke begrense den.

Budsjettforslag feil vei
Kommunedirektørens budsjettforslag for 2021 
ser tilsynelatende ut som en videreføring av 
dagens drift. I virkeligheten innebærer forslaget 
vesentlige kutt i velferdstilbud. Dette er noen 
eksempler:

• Sosialhjelp skal kuttes på tross av økende ar
beidsløshet

• Psykisk helse får ingen opprustning til å møte 
økende ensomhet og depresjon som følge av 
krise og restriksjoner.

• Utgiftene til de fleste helseområdene (bl.a. syke
hjem, omsorgsboliger og hjemmetjenester) 
står stille til tross av stor forventet vekst i an
tall eldre. Det betyr i praksis dårligere tilbud 
og eller et enda strengere tildelingssystem.

I krisetider må kommunen øke sin aktivitet, ikke 
begrense den. Det er derfor feil av kommune
direktørens å gjøre opp budsjettet med et over
skudd på 21 millioner. Dette er penger som bør 
brukes aktivt.

Helge Seeser Hoff
Olga Papalexiou

Det er nå vi trenger en 
sterk og aktiv kommune

MER OM
 KOMMUNE-
BUDSJETTET 

PÅ SIDE 5
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I mange år har restaurering av sveitserhuset Store
gården på Linaro vært oppe til diskusjon. I 1972 ble 
 huset kjøpt av kommunen gjennom ordningenfor stat
lig sikring av friluftsområder, og hele området er regu
lert til bevaring. Til tross for dette har lite skjedd, og nå 
i februar kunne vi høre at kommunedirektør Wenche 
Folberg ønsket å sende søknad om rivetillatelse. Et fler
tall i formannskapet gikk foreløpig imot dette forslaget 
og bestemte å utsette saken.

Denne saken har vi ikke hørt noe om siden pande
mien kom i mars. På grunn av bygningens nåværende 
stand må dette ansees som en hastesak. Rødt ønsker 
at denne bygningen bevares og gjøres tilgjengelig for 
Nesoddens innbyggere og andre tilreisende. Med bak
grunn i den lokalhistoriske forankringen burde denne 
bygningen sees på som et kulturminne som vil kunne 
glede oss og kommende generasjoner. I et samfunn der 
vi stadig kaster og kjøper nytt framfor å reparere, me
ner vi at det sendes det ut helt feil signaler hvis denne 
flotte bygningen rives. Vi ønsker at Nesodden skal være 
en kommune som oppfordrer til restaurering og istand
setting, og ser verdien av å ta vare på historien vår.

Historien om sveitserhusene
Sveitserstilen, som Linaro representerer, kom som 
en del av nasjonsbyggingen på midten av 1800 til be
gynnelsen av 1900tallet, og ble introdusert av arki
tekt Linstow. Gardevaktbygningen og Grotten, oppført 
ved Slottet i 1845, regnes som Norges første bygninger 
i sveitserstil. 

En annen talsmann for denne byggemåten var Eilert 
Sundt. Han reiste rundt på landsbygda og studerte bo
forhold og byggeskikk. Sundt mente at dersom bøndene 
begynte å bygge i denne stilen, ville de få inn mer lys og 
luft og dermed sunnere boliger. 

Byggestilen ble raskt populær og spredte seg til hele 
landet. Folks levestandard gikk opp som et resultat av 
husets utforming. God takhøyde, store vinduer for godt 
lysinnslipp og utlufting, samt oppvarmingsmuligheter 
med ildsteder tilknyttet skorsteiner med god trekk, var 
noen av sveitserhusets kvaliteter. Sveitserhuset regnes i 

Kunst i offentlig rom
Som følge av den pågående koronapandemien har for-
mannskapet i Nesodden kommune besluttet å omdis-
ponere inntil 1 000 000 kr for å støtte lokale kunstnere 
gjennom innkjøp av kunst. Kunsten som i denne omgang 
kjøpes inn skal pryde veggene i omsorgsboligene på 
Fjellstrand og Hellvikskog. Det er fantastisk at kommu-
nen nå vil satse på Nesoddens kunstnere ved å investere 
i et slikt utsmykningsprosjekt. Det viser at kommunen 
både tar sine mange utøvende kunstnere på alvor, og at 
de ser viktigheten i at et slikt tiltak vil kunne være med 
på å øke trivselen blant beboerne i omsorgsboligene. 

Rødt vil fortsette å jobbe med fokuset på kunst i 
offentlig rom, også i tiden framover. Vi håper at  dette 
 initiativet vil gi økt bevissthet rundt innkjøps- og 
støtte ordninger for denne type utsmykning. Vårt øn-
ske er at det skal settes av 0,5–1,5% av byggebudsjettet 
i alle kommunale nybygg til kunst, avhengig av byggets 
grad av offentlighet. Vi mener at Nesodden kommune 
burde legge seg på samme sats når det gjelder kommu-
nale bygg som staten gjør ved statlige bygg.

Vi tror at dette kan være med på å sette fokus på 
Nesodden som kunstnerkommune. Samtidig blir kun-
sten mer tilgjengelig for allmennheten og vil kunne 
være med på å glede og engasjere store og små.

Marianne Bredesen

Sveitserhuset på Linaro
tillegg som det første ferdighuset. Sagbrukene kunne 
masseprodusere deler og materialer, og deretter kunne 
husene settes opp på ønsket sted eller eksporteres. 

Tilknytningen til Nesodden
På samme tid blir Nesodden et populært område for 
Kristianias overklasse. Det etableres landsteder og 
feriehus for rekreasjon og friluftsliv. Langs nesten 
hele Nesoddens kystlinje bygges det sveitserhus, og en 
del av dem står den dag i dag. Et eksempel på et slikt 
hus er Linaro ved Blylaget,som ble bygget i 1880årene. 
Sveitserhusene langs kyststien har i ettertid blitt noe 
av det vi assosierer med Nesodden, og har blitt en del 
av den lokale kulturhistorien. 

Sveitserhuset på Linaro
I mange år har restaurering av sveitserhuset Storegår
den på Linaro vært oppe til diskusjon. I 1972 ble hu
set kjøpt av kommunen gjennom ordningenfor statlig 
sikring av friluftsområder, og hele området er regulert 
til bevaring. Til tross for dette har lite skjedd, og nå i 
februar kunne vi høre at kommunedirektør Wenche 
Folberg ønsket å sende søknad om rivetillatelse. Et fler
tall i formannskapet gikk foreløpig imot dette forslaget 
og bestemte å utsette saken.

Denne saken har vi ikke hørt noe om siden pande
mien kom i mars. På grunn av bygningens nåværende 
stand må dette ansees som en hastesak. Rødt ønsker 
at denne bygningen bevares og gjøres tilgjengelig 
for Nesoddens innbyggere og andre tilreisende. Med 
bakgrunn i den lokalhistoriske forankringen burde 
denne bygningen sees på som et kulturminne som 
vil kunne glede oss og kommende generasjoner. I et 
samfunn der vi stadig kaster og kjøper nytt framfor 
å reparere, mener vi at det sendes det ut helt feil sig
naler hvis denne flotte bygningen rives. Vi ønsker 
at Nesodden skal være en kommune som oppfordrer 
til restaurering og istandsetting, og ser verdien av å ta 
vare på historien vår.

Marianne Bredesen

Kontakt Efthimios Karantonis
 på tlf 458 82 276 eller e-post
efthimioskarantonis@gmail.com

RØDT NESODDEN 
TRENGER DEG

nesodden.roedt.no
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Fredsbevegelsen  
utfordret ungdommen: 
Kan vi stole på 
atomflaksen?
Denne utfordringen gikk fra ICAN Norge (Internasjo
nal kampanje for å forby atomvåpen) sin leder Tuva 
Widskjold til de politiske ungdomsorganisasjonene på 
Nesodden. 

Den globale og regionale spenningen øker, kontroll
avtaler faller og atomvåpenstatene bruker enorme sum
mer på å modernisere sine arsenaler. Er faren for atom
krig reell? 
• Hvilke konsekvenser vil en atomkrig ha på mennes

ker, klima og miljø? 
• Kan vi stole på lederne i atomvåpenstatene? 
• Hvorfor ruster atomvåpenstatene opp? 
• Hva betyr det at Norge har atomvåpen som en del av 

sin forsvarsstrategi? 
• Hvorfor støtter ikke Norge FNs atomvåpenforbud? 

På møtet i september støttet 5 av ungdomsorganisa
sjonene kravet som kommunestyret vårt og 38 andre 
kommuner har vedtatt om at Norge må ratifisere avta
len om forbud. Det var:

Alexander Selvèn fra AUF, Øystein Fossbroten Wen
nersgaard fra Sosialistisk Ungdom, Maria Klingsheim 
fra Grønn Ungdom, Syver Kleive Kolstad fra Rød Ung
dom samt Aksel Bødtker fra Natur og Ungdom. 

Tage Slind Jensen fra Unge Høyre gikk imot tilslut
ning.

Fredbevegelsen på Nesodden fortsetter arbeidet for 
Atomvåpenforbud.

Boligsosial handlings- 
plan uten konkrete mål 
Den boligsosiale handlingsplanen som ble vedtatt 4. novem-
ber definerte ingen konkret behov for kommunale boliger. 
Tidligere planer har tallfestet behov for boliger til grupper 
med spesielle utfordringer. Alt slikt er strøket. Videre arbeid 
med boliger for mennesker med spesielle behov skal gjøres i 
en eiendomsstrategi. Rødt er redd for at en eiendoms strategi 
vil handle mest om økonomi og fort vil overse sosiale behov. 
Vi prøvde derfor å få inn noen målsettinger:

«Flere kommunale boliger
Kommunen tar i neste fireårsperiode sikte på å øke antallet 
boliger med kommunal tildelingsrett med minst 100, hvor-
av minst 30 skal være i kommunalt eie, og øvrige organisert 
som borettslag med husleieregulering.

Unge førstegangsetablerere og reetablerere med barn 
prioriteres.»

Forslaget fikk Rødt sine 4 stemmer.

Løesfeltet: En mulighet
for billige boliger
Kommunestyret har vedtatt at Løesfeltet skal avvikles og 
rives. De som i dag bor på feltet må nødvendigvis flyttes til 
andre kommunale boliger eller sikres andre botilbud. 

Tomta på 10 mål er et ypperlig sted for å bygge billige 
boliger utenfor markedet. Tomtas har plass til mellom 50 
og 100 boliger. Vei, vann og kloakk ligger ferdig. Kommu-
nen kan stille tomta gratis til disposisjon eller leie den ut 
billig. Med en slik løsning kan prisen for en mindre boliger 
komme godt under to millioner kroner. Etablert som bo-
rettslag med husleieregulering kan de også få husbanklån 
og muligens annen husbankstøtte som gjør innskuddet 
betydelig mindre. Da kan feltet framstå helt annerledes 
enn i dag, med beboere uten andre spesielle utfordringer 
enn begrenset kjøpekraft i boligmarkedet. 

Etter hvert har sosial boligbygging igjen blitt satt på 
dagsorden. Oslo regner med å ha de første slike boligene 
klare til innflytting i 2023. Antallet er ikke helt klart men 
2–3000 er nevnt. Lørenskog er i gang med planlegging. 

I forbindelse med boligsosial handlingsplan foreslo 
Rødt i november:

Tredje boligsektor:
«Nesodden kommune tar sikte på å utvide den tredje 

boligsektoren med minst 200 boliger de neste fire åre
ne. Boligene beregnes på innbyggere som ikke har øko
nomiske muligheter til å komme inn i det kunstig dyre 
boligmarkedet, men som kan klare utgiftene til bolig 
med kostnader ned mot byggekostnadene. Kommunen 
innheter erfaringer fra kommuner som har startet slikt 
arbeid. Det stilles kommunale tomter til disposisjon». 

Forslaget fikk bare Rødt sine stemmer, mens et mer 
uforpliktende forslag fra Mdg fikk de andre partienes 
stemme:

«En vurdering av hvordan kommunen kan stimulere til 
utvikling av en tredje boligsektor, etter modell av det ar-
beidet Oslo og enkelte andre kommuner gjør, f.eks. gjennom 
‘innsats for leie’, ‘etablererbolig’ og ‘leie-til-eie-bolig’». 

Med denne svært generelle formuleringen i hand

Utbyggingsavtaler
Rødt foreslo:

I alle større boligfelt kreves det avtaler med utbygger 
om boliger med kommunal tildelingsrett. Det søkes å få 
disse fritatt for tomtekostnader m.m. 

Forslaget fikk Rødt sine fire stemmer.

Kampen mot 
atombombene!
Den 7. juli 2017 vedtok 122 land et forbud mot atom-
våpen i FN. Et flertall av verdens stater anser det som 
utdatert, uakseptabelt og illegitimt å true med mas-
semord av sivile.

24. oktober 2020 ratifiserte stat nummer 50.   
Forbudet trer i kraft 90 dager etter 50 stater har rati-
fisert. Det skjer 22. januar 2021. 

Norge er ikke blant statene som har ratifisert. 
Norge støtter NATO sin førsteslagsstrategi. 

Mål: å kunne utslette en fiende med atombom-
ber så raskt og grundig at fienden ikke kan svare. 

Sosial boligbygging for  
folk flest er satt på vent

lings planen, kan det ta svært lang tid før kommunen 
kommer på banen i med noe konkret i dette spørsmålet.

Forskjellsgenerator
Boligmarkedet er generatoren som skaper forskjeller 
mellom fattig og rik.

Boligmarkedet, med sine kunstig høye priser, sten
ger en svært stor del av befolkningen ute fra muligheten 
til å eie egen bolig. Rødt ønsker at alle skal få mulig heten 
til det – i motsetning til Høyre som med sin indirekte 
støtte til boligspekulantene gjør dette umulig.

De fleste som er godt voksne fikk sin første bolig og 
kom inn på boligmarkedet gjennom den sosiale bolig
byggingen som ble drevet fram til midten av 80tallet. 
Hovedprinsippet var å skjerme boligbyggingen fra spe
kulanter. Tomteprisene ble holdt svært lave, byggingen 
ble ledet av boligbyggelag bestående av boligsøkende 
og det var ingen mellomledd. I tillegg la kommunene 
til rette med vei,vann og kloak og husbanken gav lang
siktige gunstige lån med styrt rent. Boliger av husbank
standard var fritatt for skatt (MOMS).

Våre barn og barnebarn får ikke samme mulighet, 
hvis vi ikke ganske raskt får en ny giv fra kommunen. 

Geir Christensen
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Stortingsvalget 2021:
RØDTS LISTE  
I AKERSHUS 
1 Marie Sneve Martinussen Rødt Oslo 1985
2 Silje Josten Kjosbakken Rødt Nes 1981
3 Stein Stugu Rødt Bærum 1953
4 Tobias Handeland Rødt Asker 1998
5 Silje Bergan Rødt Aurskog-Høland 1993
6 Edvin Kerikorian Rødt Eidsvoll og Hurdal, RU 2000
7 Marianne Bredesen Rødt Nesodden 1982
8 Ole Magnus Eide Rødt Lillestrøm 1986
9 Newroz-Destina Stér Rødt Ås 1978
10 Helge Hellevang Rødt Eidsvoll og Hurdal 1975
11 Ane Kandal Rødt Nordre Follo 1969
12 Frøydis Myrhaug Danielsen Rødt Ullensaker og Nanne-

stad 1988
13 Mats Lømo Akershus Rød Ungdom (bor i Bærum) 2002
14 Karina Torsæter Rødt Lunner 1983
15 Efthimios Karantonis Rødt Nesodden 1973
16 Imtithal Rebhy Elnajjar Rødt Bærum 1966
17 Captain Blåseropptil Storm Rødt Enebakk 1983
18 Marit Solvik Rødt Asker 1971
19 Atle Skift Rødt Nittedal 1962
20 Susan Fooladi Rødt Ullensaker og Nannestad 1974
21 Bård K. Dahl Rødt Asker 1968
22 Alexander Nilsson Rødt Ås 1997
23 Mia Skjelvand Ferger Rødt Lørenskog 2002
24 Joachim Espe Rødt Ås 1980
25 Hanne Høiås Rødt Nittedal 1973

Søndag 22. november blir det kjent at det er corona
smitte på Nesoddtunet hvor mange av våre mest sår
bare bor. Smitten kom sansynligvis via en tilkallings
vakt fra Oslo som før utruddet jobbet flere doble vakter 
fordi avdelingen er underbemannet. Ordføreren på
peker at situasjonen er alvorlig og kommunen har satt i 
gang en del umiddelbare tiltak og har i tillegg bedt om 
bistand fra FHI. 

Et liknende smitteutbrudd på det private sykehjem
met Villa Skar på Eidsvoll har hittil førttil at 22 av 23 
beboere og 20 av de ansatte ble smittet og ni beboere er 
til nå døde. Det er derfor svært viktig å få utbruddet på 
Nesoddtunet under kontroll.

Det er imidlertid interessant at ansatte på Villa Skar 
også hadde jobbet på kommunale institusjoner hvor det 
også har oppstått smitte. Dette kan ha vært en viktig 
smittevei. 

Smittespredning på Nesoddtunet

Strenge regler for å hindre smittespredning er vedtatt. 
Regjeringen ber oss ikke ha besøk av mer enn 5 men
nesker i hjemmet vårt. Dette et er svært inngripende 
tiltak i befolkningens liv. Likevel finner regjeringen 
dette nødvendig for å begrense smittespredning. 

Vi har sett oppslag fra sykehus hvor noen i famili
en må stå igjen på gangen for at pasienten ikke skal ek
sponeres for mange mennesker. Men hvor mange hel
searbeidere skal behandle samme pasient? Her er det, 
så langt vi kan se, ikke satt inn noen tiltak. Pressede 
arbeidssituasjoner, få ansatte og mye bruk av deltid og 
vikarer betyr at våre pasienter i hjemmetjenesten og 
kommunens institusjoner lett kan bli behandlet av langt 
flere enn det vi får lov å slippe inn i våre egne hjem. 

Rødt tok opp spørsmålet i formannskapet 12 no
vember. Kommunedirektøren var tydelig uforberedt på 
spørsmålet. Det behandles på nytt 25. november, etter at 
Rødtnytt er sendt til trykking.

FHIs anbefalinger for sykehjem er bl.a. at ansatte bør:
• ha færrest mulig arbeidssteder, fortrinnsvis ett, for å 

redusere risikoen for smitte mellom disse.
• arbeide i små faste team (arbeidskohorter) som følger 

opp definerte beboere, og rotasjon av personale bør 
unngås.

Hvordan man har klart å forholde seg til disse rådene 
på Nesoddtunet er derfor interessant når det gjelder 
dette og framtidige smitteutbrudd. Kommunestyret 
bør derfor få en orientering om hvordan man har klart 
å tilpasse seg disse rådene. Med mange deltidsstillin
ger og stort bruk av innleie og tilkallingsvakter, vil vi 
tro at dette er en stor utfordring som kun kan løses ved 
en større grunnbemanning. 

Geir Christensen

Rød Ungdom er det mest aktive ungdoms
partiet på Nesodden! Vi er et revolusjonært 
ungdoms parti som kjemper for feminisme, 
klima og rettferdighet. 

Nesodden Rød Ungdom har den siste 
 tiden arrangert åpent møte om systematisk 
rasisme, utført plakataksjon for at Norge 
skal ta imot flere flyktninger fra Moria og vi 
har deltatt i lysmarkering til støtte for klima
søksmålet!

Om du vil bli med på møter, aksjoner og 
andre aktiviteter kontakt oss og bli med i 
Rød Ungdom!

Les mer på rødungdom.no      
Kontakt lokallagsleder: 
syverklevekolstad@gmail.com  

 Rødt vil foreslå:
• Kommunen skal legge en plan for å begrense an

tall personer som i løpet av en turnus behandler en 
pasient. Et mål kan være å komme ned mot samme 
grense som er i familien – 5. Rådmannen legger fram 
rapport om dette arbeidet i neste kommunestyre.

• I omgang med pasienter skal helsepersonell bruke 
munnbind. Unntak kan gjøres på medisinsk grunn
lag.

Smitteveiene
Det er nær knyttet til stor bruk av innleide vikarer, til
kallingsvakter og løse.

Se ellers:

https://www.vg.no/nyheter/i/OQgqeb/krever-strakstiltak-etter-syke-
hjemsutbrudd-jeg-er-forbannet?fbclid=IwAR0wldKGDGIvmwUe-
GApRUNhIME63TxSvNqsUaD6mqblUUdGfuX3g58uYYS8

Geir Christensen

5 pårørende – men hvor  
mange helsearbeidere?

16.september hadde vi plakatmaling og aksjon i solidaritet med flykt-
ningene i Moria! Rød Ungdom krever at Norge tar imot flere flyktnin-
ger fra Moria og vi vil helst at Norge skal evakuere HELE Moria! 

13.oktober arrangerte vi et åpent møte om rasisme og anti-
rasisme.2.nestleder i Rød Ungdom Ayat Majbel Saeid holdt 
innledning om systematisk rasisme og det ble en god diskusjon 
på slutten av møtet. 

Bli med i kampen for en rettferdig verden! 
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Rødt har lenge tatt til orde for å få på plass et godt til
bud til ungdommene på Nesodden. 

Senest i kommunestyret i oktober fremmet vi en 
interpellasjon for opprettelse av en utekontakt, etter 
modell av Nordre Follo. Både Ski og Oppegård har len
ge hatt tilbud om både ungdomsklubber og utekontakt, 
dette har de svært gode erfaringer med, og altså valgt å 
videreføre i den nye storkommunen. Også Ås kommune 
har i sommer laget et liknende tilbud ved å la klubbper
sonalet jobbe som utekontakter når klubbene har vært 
koronastengt. Ås kommune fikk meget positive erfarin
ger ut av dette. Frogn kommune hadde utekontakt tidli
gere, men la den ned for å spare penger, de prøver nå å 
få til å åpne tilbudet igjen. 

En utekontakt når et svært bredt lag av ungdomme
ne, ved at den kan oppsøke og komme i kontakt med de 
der de er. Ungdomsklubber er veldig bra men når bare 
en del av ungdommene. 

Frivillighet er svært bra, og en essensiell del av et 
godt tilbud for ungdom. Men en stor del av ungdomme
ne har behov for noen som de kan bygge en rela sjon til, 
og som kan bistå de videre i livet. Disse ungdommene er 
ofte blant de som ikke kommer inn på klubben. I den
ne sammenheng kommer behovet for kompetanse og 
kvalitetssikring. Dette arbeidet kan ikke legges over til 

Kommunen har vedtatt et ekspansivt investerings-
budsjett, og det er et økende behov innenfor bl.a. 
skoler og omsorg, slik at det må foretas noen grep 
for å sikre en bærekraftig økonomi, skriver kom-
munedirektøren i budsjettforslaget.

Hvordan sikre den kommunale velferden
I Norge er kommunene bærere av de fleste og tyngste 
velferdsordningene. Ikke bare står kommunene an
svarlig for finansieringen av disse, men er også ansvar
lig for drift av sjukeheimer, legevakt osv. Over år har 
kommunene blitt pålagt stadig nye velferdsoppgaver 
uten at disse har blitt fullfinansiert av staten. Dette er 
en politikk som med nødvendighet fører til at kommu
nenes velferdstilbud bygges ned eller legges ned hvor 
dette ikke er lovpålagt.

Dette er en tvunget statelig utvikling som også tref
fer Nesodden kommune. Når kommunen nå har vedtatt 
et ekspansivt investeringsbudsjett med et økende behov 
innenfor bl.a. skoler og omsorg, sier kommunedirektø
ren – ikke overraskende – at det må foretas noen grep 

Budsjettforslag 
fra Rødt 2021
Hovedpunktene i Rødt sitt budsjettforslag er:
• Utnytte kommunens styrke for å motvirke skade

virkningene av krisen vi er inne i.
• Styrke NAV og sosialbudsjettet, herunder holde bar

netrygden utenfor sosialhjelpberegningene
• Styrke psykisk helse for å møte økende ensomhet og 

depresjoner m.m.
• Styrking av ungdomsarbeidet
• Forslag som kan redusere forskjellene i kommunen 

og bedre tjenestene. I tillegg foreslår vi bl.a:
• Å fjerne hostehøvelkuttet på 0,5%
• Ny lønnsstige for å rekrutere fagfolk vi har kritisk 

mangel på.
• Nesoddtangen gård holder åpent 5 dager i uka
• Midler til grunndrift av kantine på Nesoddtunet
• Musikkterapeut Nesoddtunet
• Hjemmetjenesten 1 stilling
• 2 halve fysioterapistillinger
• Boligtilskudd for tilrettelegging ved funksjonsned

settelser
• Sysselsettingstiltak funksjonshemmede
• Fritak kommunal husleie for Remonter 
• Dekning av kostnader ved privat matleveranse
• Spesialpedagog på Bakkeløkka videreføres
• Kjøkkenpersonale barnehager
• Midler til læremidler skoler 
• Driftsutgifter Steilene og Undine
• Kulturkutt fjernes
• Utekontakt for ungdom
• Ungdomsklubbene
• Båtvrakordning videreføres
• Veivedlikehold
• Utrede arealnøytralitet
• En rekke tiltak etter forslag fra frivilligheten

Tiltak for å øke kommunens inntekter
 Det er bl.a.:
• Krav til staten om fullfinansiering av reformer og at 

kommunene får beholde mere av skatteinntektene.
• 6,5 promille skatt på næringseiendom
• Innføring av eiendomsskatt på boliger med så god so

sial profil som mulig. (Fritaksordning for husstander 
med lave inntekter og høyt bunnfradrag)

• En del innsparingsforslag

Har vi råd til skolebøker?
Det er innført ny læreplan i år. Dette krever at det 
settes av midler til lærebøker og nettressurser i bud-
sjettet for 2021. Men i rådmannens budsjett er det 
ikke avsett penger til dette! 

Utdanningsforbundet har derfor skrevet følgen-
de til partiene:

«Vi håper dette likevel blir prioritert da skolene 
trenger digitale læreverk og lærebøker for å møte 
endringene i fagfornyelsen.» 

Rødt vil foreslå ekstra bevilgning til dette. Så får 
vi se om det går an å få flere partier med.

Ungdommen og kommunen

frivillighet. Her har faktisk kommunen lovfestede plik
ter. Men likter kan man, som de fleste har erfart, snike 
seg unna. Man kan tåkelegge og omformulere slik at det 
virker som om alt er såre vel, mens man egentlig deler 
ut knapper og glansbilder – for å vinne neste valg. Hvi
ken politiker ønsker slikt?

Vi i Rødt har i vårt budsjettalternativ lagt inn en mil
lion til opprettelse av en utekontakt på Nesodden. To 
godt utdannende miljøarbeidere kan gjøre en stor for
skjell. Dette vil i følge noen andre politikere medføre at 
kommunen ikke får råd til å sette av penger til fremti
dige investeringer. Vi mener ungdommen er fremtiden, 
og at kommunen ikke kan gjøre en bedre investering.

for å sikre en bærekraftig økonomi. I klar tekst betyr 
dette innstramninger og nedskjæringer. På inntektssida 
er det lite å hente med den nåværende regjeringa, der
som kommunen ikke vurdere kortsiktige løsninger som 
å selge «arvesølv» i form av kommunale eiendommer. 

Hovedstrategien for å snu angrepene på kommu
neøkonomien er å kreve at kommunene får beholde en 
større del av skatteinntektene og at reformer som blir 
pålagt kommunene blir fullfinansiert. Dette er det opp 
til Stortinget å bestemme og bør derfor være et viktig 
krav i den kommende stortingsvalgkampen. 

Dersom kommuneøkonomien ikke styrkes fra sen
tralt hold og viktige kommunale velferdstilbud står i 
fare, vil Rødt foreslå å innføre skatt på boligeiendom 
med en maksimal sosial profil med fritaksmuligheter 
for husstander med lave inntekter. Dette er en skatt vi 
prinsipielt ikke liker og som ikke ville finnes dersom vi 
fikk styre skattesystemet, men som kan være nødven
dig for å unngå at de svakeste gruppene rammes av inn
stramninger. 

Odd Edvardsen

Kommunedirektørens formaning:
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Å sentralisere og bygge ned er verken miljøvennlig 
eller menneskevennlig. Vi bør ta i bruk arealnøytrale 
prinsipper for å verne om plassene og naturen vi har. 

Som et ekko fra 60 og 70tallets motkulturelle og vi
tenskapsbaserte miljøbevissthet har mange igjen be
gynt å snakke om vekstens grenser. Det blir tydeligere 
og tydeligere at de økologiske og klimarelaterte krisene 
ikke kan løses ved å bytte ut millioner av bensinbiler 
med like mange elbiler, eller ved å bygge ned skogen for 
å få plass til passivhus i stål og betong. 

Likevel, stemmene som snakker om storstilt gjen
bruk eller nedvekst i dag befinner seg fortsatt i nisje
miljøer utenfor maktens korridorer, tross 60 år med 
økende bevismateriale.

Globalt er vi langt over terskelen for hva slags for
styrrelser naturen klarer å motstå. Nå er det ca. en 
fjerde del av naturen på land igjen som regnes som upå
virket av mennesker, og i dette tempoet vil tallet være 
10 prosent i 2050 – for ikke å nevne at verdens dyre
populasjoner har blitt redusert med over 60 prosent 
siden 70tallet. 

Arealendringer
I rundt 9 av 10 tilfeller er det arealendringer som truer 
de ville artene – ikke klimaendringer, overbeskatning, 
forurensning og fremmedarter. Men også deres inn
virkning øker.

Vi må huske at bygging og arealendringer inklude
rer mye: veier i forskjellige former finnes det allerede 
200 000 km av i Norge, det går kraftlinjer på kryss og 
tvers, elvene er demmet opp, offentlige og private rom 
lyser og varmer natten gjennom, gjennom fjell går det 
tunneler, og i skog og sjø har vi løsmassedeponier.

Vi må derfor begynne å forstå arealene våre på en 
annen måte. Det som er viktig for fungerende øko
systemer er at de er så store og sammenhengende som 
mulig, og med få forstyrrende fremmedelementer. Ned
byggingen skjer bitforbit. Hver lille bit vi tar er med på 
å svekke det naturområdets motstandsevne. 

Arealnøytralitet
Her på Nesodden har Rødt gått for arealnøytralitet. 
Det er et prinsipp for arealplanlegging hvor hoved
målet er netto null tap av natur. Det man av forskjellige 
grunner må påvirke eller bygge på, må gis tilbake et an
net sted. Arealnøytralitet belønner gjenbruk av arealer 
og smartere planlegging, og gjør det vanskelig og dyrt å 
bygge ned nærskogen din. 

Mange tenker kanskje at dette kommer i konflikt 
med sosialistiske mål for en rettferdig boligpolitikk. Det 
er avhengig av hva slags syn man har på den generelle 
utviklingen i samfunnet. For det er nettopp sentralise
ring og urban vekst, med tilhørende fraflytting i land
ligere strøk, som er med på å skape prisvekst og nega
tive utviklinger i boligmarkedet. Sentraliseringen er en 
villet utvikling, og ikke noe som bare skjer av seg selv. 

Byveksten blir kjempet frem som en nesten uteluk
ket positiv utvikling gjennom en moderne fortettings
ideologi. Den har forkjempere langs hele den politiske 
aksen. En varsellampe burde tennes når en nesten uni
son høyreside støtter opp om det som skal være miljø
tiltak. Fortetting er ikke alltid dumt og utført med onde 
hensikter, men den ekstreme, og svært normaliserte, va
rianten med høyhus og nedbygde parkarealer bør man 
vokte seg for.

Intet bygg vokser inn i himmelen
I Norge finnes det en halv million fritidsboliger, utal
lige kvadratmeter parkeringsplass, nedlagt industri 
og hundretusenvis av tomme hus. I Oslo bygger vi nye 
kontorbygninger, selv om ledig kontorareal i mange 
år lå rundt en million kvadratmeter. Det mangler ikke 
plass, det er bare veldig lukrativt å bygge nytt.

Det skjer en utvikling mot at vi skal bo trangere og 

Vi trenger en ny arealplanlegging

i kommunale og nasjonale natur, klima og plandoku
menter. Vi må sørge for å få gjenbruk av arealer og 
materialer inn i planer og bestemmelser. Vi må jobbe 
for å gjøre kommunen arealnøytral. Stille spørsmål ved 
det evinnelige vekstkravet. Ikke la lovnader om å øke 
biomangfold med grønne tak og pallekarmer avlede fra 
at man skal bygge ned skogen eller strandsonen, eller 
på dyrket jord. 

Det viktigste er kanskje å gjøre kommunen til pre
missleverandør igjen, ikke det private markedet. Det 
offentlige må styre utviklingen, må øke kvalitetsnivået 
og må bruke musklene sine til å holde useriøse aktører 
ansvarlig. 

Vi går inn i en ny tid. Det krever omstilling, at vi tar 
vare på det vi har og planlegger arealene på nye måter. 
Ikke ut fra hvor mye de er verdt hvis man bygger dem ned.

Christian Lycke

høyere, og med lengre reisevei til arbeidet, men beta
le mer for det. Boligstandarden og kvaliteten på mange 
prosjekter er så lav at de fleste bygg ikke varer et halvt 
menneskeliv. Kvalitet blir istedenfor definert ut fra sto
re, tekniske normmanualer, hvor matematiske detalje
ringer om snuplasser og sikkerhetskrav erstatter gene
relle ideer om hva som er en god bolig og gode uterom. 

Å gjøre det slik er effektivt og rasjonelt. Det er rea
listisk og godt  ifølge dem som ikke bor sånn selv.

«En kommune i vekst» 
Kommunene forstår boligvekst som en viktig del av 
inntektene sine, selv om den inntektsveksten ofte er 
mindre enn nye utgifter til infrastruktur og velferds
goder. Kommunenes økonomi kuttes hvert år, da er det 
ikke så rart at de villig gir fra seg eiendom og fordeler 
til private initiativ – fremfor å spare litt skog. 

På Nesodden ser vi mange prosjekter som bryter 
med alle mulige kommunale mål, mål i de lokale parti
programmene og nasjonale mål. Vi har lite plass og dår
lig infrastruktur, likevel bygges til stadighet nye, over
dimensjonerte boligprosjekter av laber kvalitet og med 
lite hensyn til omgivelsene.

Hver kommune trenger ikke vekst i bygningsmassen 
for å skape attraktive bomiljøer for unge familier i eta
bleringsfasen. De trenger fungerende offentlig tilbud, 
faste, interessante arbeidsplasser og et åpent og mang
foldig miljø. De trenger også nærnatur og ting som stor
byen ikke kan tilby. 

Veien fremover
Det er mye man kan begynne å sette tydeligere krav til. 
Vi kan starte med å faktisk leve opp til alle ambisjonene 
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Som medlem av plan og byggesaksutvalget må jeg 
behandle en del saker knyttet til dispensasjoner fra 
planer og bestemmelser. Det vil si at noen har søkt om 
å få gjøre noe i forbindelse med en utbygging som ikke 
følger kravene som gjelder for området, eller tidvis går 
imot det som står i loven. 

Det kan være mye forskjellig, men et typisk eksem
pel er utviklingen i strandsonen som NRK og flere andre 
riksmedier i senere år har rettet et lys mot. Strandsonen 
er de 100 meterne nærmest vannet hvor det egentlig 
er lagt ned et absolutt byggeforbud i loven for å skåne 
det for bebyggelse og dermed bevare det som et felles 
landskap og gode. På halvøya Nesodden har vi mye kyst, 
men også mye bebyggelse innenfor denne sonen. Man 
trenger ikke å sette opp gjerder for å stenge folk ute (for 
det er ulovlig) – i mange tilfeller holder det å anlegge en 
plen eller skifersti, kanskje en hekk – nok til å tydelig
gjøre at du går inn på noens private område.

Kysten for alle?
Men kysten skal være for alle, ikke bare de som har råd 
til å kjøpe hus med strandlinje. Det er her dispensa
sjonsåpningen skaper problemer. Når planer går gjen
nom via dispensasjoner, mister man muligheten til en 
demokratisk reguleringsprosess hvor det åpnes for reell 
medvirkning og hvor det settes høyere krav til ulike 
konsekvensutredninger. Et annet viktig poeng er at 
man skaper presedens, som betyr at det blir enda lette
re for nestemann å få gjennom det samme, for det skal 
være likebehandling i plan og byggesaker.

Riksrevisjonen (og nærmest alle miljøorganisasjo
ner) ser på økt bruk av dispensasjoner i byggesaker som 
en trussel mot naturen, mot helhetlig samfunnsplanleg
ging og mot demokratisk involvering. En dispensasjon 
er som sagt en omgåelse av loven og reguleringsbestem
melsene, og skal i utgangspunktet bare brukes i spesiel
le tilfeller hvor fordelene er klart større enn ulempene. 
Spørsmålet er da: nøyaktig hvem har fordel av at en dis
pensasjon gjør det mulig å bygge ned enda en hundre
meterskog? 

I Tangen sentrum må det planlegges for uteområder og 
lekeplasser for mellom 1300 og 1700 barn
• Nesoddtangen skole med inntil 800 elever. 
• Ungdomsskole med plass til mellom 360 og 720 barn, 

avhengig av om det blir storskole, og
 • barnehagen med for tiden 7 avdelinger. Utearealene 

er viktig. 

I bestillingen flertallet i kommunestyret sendte om 
skolebruksplan stod det ikke noe om krav til uteareal. 
Dette utløste stort engasjement fra foreldre, FAUer og 
en aksjonsgruppe for Nesoddens skolestruktur. Det 
var derfor knytta stor spenning til behandling av saka 
i kommunestyret 4.november. Resultatet blei en seier 
for skolebarna og aksjonistene. 

Hovedregelen for skoler som skal bygges blei som 
følger:

Tilgjengelig uteareal skal være på minst 25 kvm. 50 
kvm, slik helsedirektoratet anbefaler, bør være målet. 

Men denne hovedregelen kan lett miste sitt innhold 
ved at det også blei vedtatt at 

Opp til 25 % av utearealet kan være på tilliggende areal.
For Tangenområdet kan dette i praksis bety at deler 

av Skoklefaldskogen blir regnet som uteareal.
 Dette ble vedtatt mot AP og MDG sine stemmer 

som ønsket at opp til ½ av utearealet kan være på «til
liggende areal». 

Motsatt ønsket Rødt: Dog skal minst 25 kvm være 

Strandsonen: 
Dispensasjon fra demokratisk kontroll

regulert til skoleformål. (Ikke skog eller parkering) 7 
stemmer (R, KrF, SP)

I tillegg blei følgende vedtatt mot Rødts stemmer:
Areal på tak kan regnes som skoleareal dersom det er 

enkel tilgang, som forlengelse av terreng, tribune, bakke, 
rampe eller liknende, slik at tilgang og universell utfor-
ming sikres i og utenom skoletid. . 

Vi ønsket 25 kvm som vanlig skolegård, tak må være 
tillegg.

Vi vet det er sterkt press for å «frigjøre» mest mu
lig areal til boligbygging. Takarealene kan bli store på 
idrettsbygg og skolebygg. Skoleplassen utenfor inn
gangsdørene kan fremdeles bli liten og mørk dersom 
store takarealer og skogen regnes som skoleareal. Det er 
fortsatt viktig at foreldre og aksjonsgrupper følger nøye 
med på de planene som kommer. 

Utearealer på skolene: Seier for skolebarna

Under Solbergregjeringen har dispensasjonsbruken 
skutt i været, samtidig som de har instruert de regiona
le myndighetene som skal være en kontrollmekanisme 
for kommunens saksbehandling, om å redusere bruken 
av innsigelser. Nå har de også foreslått store endringer 
i plan og bygningsloven som setter både strandsonens 
vern i fare og gjør det lettere å få dispensasjon. 

Spro havn
På lokalt plan ble det nylig gitt dispensasjon til store 
endringer i boligplanen for Spro havn, som blant annet 
skulle flyttes nærmere sjøen, til ca. 30 meter fra vannet. 
Under møtet ble jeg irettesatt for å uttale at utbyggeren 

har vist at de ikke er til å stole på og at vi derfor ikke 
burde innvilge søknaden. Ironisk nok var neste post 
på sakslisten en orientering om ulovlighetsoppfølging 
ved Spro havn. Der ble det informert at vi ved et senere 
møte skulle vurdere politianmeldelse eller bøter for 
utbyggeren. 

For oss i Rødt er det viktig å motvirke udemokratiske 
tilraninger av felles natur, utført av en liten og bemidlet 
gruppe mennesker. Som vanlig stemte Rødt alene i den
ne saken, og dispensasjonen ble innvilget, uten at vi vet 
hva slags følger det vil få.

Christian Lycke

Minstelønn ved 
skjenkesteder:
Etter forslag fra Rødt vedtok kommunestyret i juni:

«Kommunedirektøren legger fram en sak som 
belyser mulighetene for å stille krav om minstelønn 
for ansatte ved behandling av serverings- og skjen-
kebevilling. Ved skjenkekontroller foretas også kon-
troll av forhold etter arbeidsmiljøloven.»

Forslaget ble vedtatt mot Høyres 6 stemmer. Vi 
venter på kommunedirektørens forslag.

Veilys og brøyting
Etter en lang strid om privatisering av ansvaret for 
veilys og brøyting av velveier så Velforbundet lys i 
enden av tunnelen. Fra årsrapporten til Nesodden 
Velforbund:

«Slik styret tolker svarene de gav, var alle partie-
ne for at dagens ordning må omgjøres. - At kun ett 
vedtak i kommunestyret må til. Etter det har styret 
forsøkt å få kontakt med Ordfører og Kommunal-
direktør (Rådmann) for å få de til å ta saken opp 
til ny votering og vedtak. Fra desember 2019, har 3 
henvendelser blitt foretatt. Men svar på henvendel-
sen er ikke mottatt.»

En kommune som ignorerer Velforbundet – er det 
en holdning til frivilligheten kommunen er tjent med? 
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Kommunen har for en tid tilbake engasjert tre arkitekts
elskaper for å utarbeide ideer for utviklingen av område
plan for Tangen sentrum. Oppdraget legger til grunn 
at Nesodden skal ha betydelig befolkningsvekst og at 
boligveksten nord på Nesodden i første omgang skal 
konsentreres rundt Tangen sentrum. Slik det beskrives 
i oppdraget skal Tangen utvikles med «høy tetthet og 
bymessighet». Ønsker vi å bo i en by?

Boliger
I de tre arkitektskissene er det plassert inn mellom 
144 og 240 boliger på skoleområdet og i Kongleveien 
barnehage. Der tomta til Kongleveien er foreslått til 
boligbygging er barnehagen flyttet inn på skoleplassen 
med et ubestemt uteområde. Hvis kommunen virkelig 
går inn for en slik fortetting og åpner for storstilt ut
bygging, vil ikke bare uteareal til lek og rekreasjon bli 
sterkt innsnevret, men Tangen sentrum vil miste sitt 
grønne preg. 

Arkitektkontorer presenterer som regel sine ideer i 
flotte tegninger. I disse er det tegnet inn flotte gågater 
og bygninger som svømmehall, kulturhus, ungdom
sklubb osv. Og siden «grønn profil» ligger inne i bestil
lingen er det også tegnet inn mengder av trær. 

Et av premissene i planen er utforming av en grønn 
korridor med varierte vekster som skal krysse hele om
rådet fra Tangenten og inn i skogen. Dette kalles polli
nerende allmenning!

Ideen er flott, men det er vanskelig å forstå hvordan 
det lar seg gjøre å kombinere boliggate i Kongleveien 
med halvhøye hus på begge sider, plass til en polline
rende allmenning, skole, barnehage, idrettsbygg og til 
slutt muligens svømmehall ungdomsklubb og kultur
hus. Parkeringsplassen ved siden av Tangenten blir også 
bygd ut. Hvor mye grønt blir igjen? Blir det gode leke
områder for over 1000 barn fra 1 til 16 år? 

Vi risikerer å ende opp med et sentrum preget av as
falt og betong, lite egnet for barn og lek. 

Grøntarealene skal ikke utsettes for press og skal be
vares mest mulig sammenhengende.

Med en mengde boliger i Kongleveien og på barne
hagetomten , vil presset på Skolefallskogen bli stort. 

Når over 1000 barn kan få minimalt med plass et
ter disse planene, er det fare for at nye grøntområder 
bli ofret til «nødvendig kommunal virksomhet»? Dette 
skjedde med Heia barnehage. Denne blei bygget på dyr
ka mark fordi kommunen ikke hadde tomter noen annet 
sted til dette formålet.

Av erfaring vet vi at utbyggere gjør store penger på 
attraktive dyre boliger for det kjøpesterke publikum
met. Ved omreguleringer som åpner for boligbygging vil 
utbyggere utgjøre den sterke drivkraften for bygging av 
boliger som kan gi dem størst fortjeneste. Derfor må vi 
være i forkant og sikre at utviklingen gagner Nesoddens 
befolkning og ikke bare utbyggerne. 

AMTA meldte 2. oktober at AP går for en høydegrense for 
bebyggelse. Cathrine Kjenner Forsland og Jørgen Lorent-
zen snakket om 4 etasjer. 

En god ide – men lite troverdig når vi ser hvordan AP 
har stemt i ulike utbyggingssaker: 
•  Trekanttomten med sine 5 etasjer ble vedtatt mot 

Rødt sin stemme. 
•  Tangentoppen sine 5 etasjer ble vedtatt mot stemme-

ne til SV, V, MDG og Rødt. 
•  Ja til planlegging av Fagerstrand Sjøside (brygge) med 

4 høyblokker på 10 etasjer på skissen, ble gitt enstem-
mig (uten Rødt i Planutvalget).

Skal Tangen sentrum bli en by?

For å bevare grøntarealene hadde Rødt også et ønske 
om å bevare det grønne draget over området mellom 
Blomsterveien og Tangenten, men fikk ikke støtte for 
det. Nå luftes ideen om et sammenhengende tursti fra 
Brygga gjennom Tangen til Skoklefall. Rødt synes ide
en er god. Det må vi få til. 

Barnehager, skoler, idrettshall og andre nødvendige 
fellestiltak må på plass først.
Rødt har foreslått å starte planleggingen av barneskole 
og idrettshall straks, men fikk ikke støtte for det. Rødt 
har foreslått som vedtak i denne planleggingsfasen at 
skolens og barnehagens tomter skal avsettes først, før 
videreutvikling av området. Administrasjonen mener 
at dette er en selvfølgelighet som ikke trenger eget ved
tak. Vi vet fra før av at ingenting er en selvfølgelighet og 
at det meste kan bli et spørsmål om tolkning. Arealene 
må tilfredsstille statlige anbefalinger uten «kreative» 
omgåelser. Vi skal følge med at det blir gjort.

Kommunestyret behandlet 4. november retnings
linjer for kommunedelplan for Tangen sentrum. Det 
gav ingen begrensninger i forhold til å bygge tett, høyt 
og trangt. Rødt kom med følgende forslag:

1 Før boliger behandles, skal det avsettes arealer, kon
krete plasseringer og grunnleggende bestemmelser for 
skoler, barnehager, idrettsbygg og felles rekreasjons og 

Maksimal høyde på hus?

oppholdsområder, der det også tas høyde for områder 
avsatt til kunst og utsmykking. 7 stemmer (R, SP, KrF.)

2 Det skal vedtas konkrete tall for makshøyder, ut
nyttelsesgrad, forhold mellom grønne og grå flater 
og maksnivå av klimagassutslipp under bygging. 7 
stemmer (R, SP, KrF.)

  Tilleggsforslag: Bygg skal ikke være høyere enn 4 eta
sjer. 11 stemmer (R,SP,KrF og SV)

3 Det skal vedtas at hovedmassen (vi foreslår minst 
80 % i volum) av bygningsmaterialene er fornybare 
eller gjenbrukte, og fortrinnsvis fra produksjon som 
er lokalisert i Norge eller Norden. 6 stemmer (R, SP)

4 Det skal ikke brukes plastmaterialer i opparbeidel
sen av overbygningen eller fundament. Gjelder også 
filterduk. 6 stemmer (R, SP)

5 Utover felles arealer og fellestiltak prioriteres næ
ringsareal.6 stemmer (R, SP)

I denne runden fikk våre forslag ikke nok stemmer for å 
bli vedtatt. Det kommer forhåpentligvis flere anlednin
ger når planen går videre til neste fase og begynner å 
konkretiseres. Vi skal følge med og håper at innbygger
ne også følger med på utviklingen og tilkjennegir sine 
synspunkter. 

Olga Papalexiou

4. november behandlet kommunestyret retningslinjer for 
områdeplan Tangen sentrum. Rødt foreslo: Bygg ikke 
skal være høyere enn 4 etasjer.
Forslaget fikk 11 stemmer (2 Sp, 4 R, 4 Sv, 1 KrF) og falt. 

AP stemte sammen med Frp, H og V og MDG mot. Aps 
sine 6 stemmer var avgjørende for å hindre flertall. 

Hittil har ikke AP avvist en eneste utbygger med 
«høye» ambisjoner.

Vi som ikke ser behovet for å gjøre Nesodden til by, kan 
godt slippe høyhus. 

ILLUSTRASJON: LIE ØYEN ARKITEKTER

ILLUSTRASJON: TEAM SPOOL


