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Det lokale folkestyret har lange tradisjoner i Norge. 
Vi forventer at kommunens innbyggere skal ha inn-
syn i og påvirkning på beslutningene som tas. Men 
systemet blir systematisk undergravd. Kommunen 
går i større og større grad fra å være kollektiv orga-
nisator for innbyggernes behov til å bli «A/S billige 
velferdstjenester.» Kommunestyret og innbyggerne 
får presentert glansbilder, og reelt innsyn blir hin-
dret. Svært mange viktige beslutninger når aldri 
frem til kommunestyret.

3 eksempler på hvordan kommunen forhindrer 
innsyn og påvirkning:

1 Kommunen fjerner muligheten for å få informa
sjon om kommunale forhold ut over hva kom

munedirektøren legger fram.
En svært viktig del av prosessen har vært å lukke for 
innsyn i hva som virkelig skjer i kommunen. For noen 
år siden fikk utvalgene mange henvendelser fra ansat-
te og mellomledere om kommunale forhold. Nå kom-
mer nesten ingen. Det er utdelt advarsler til ansatte 
som har henvendt seg til politikere. Forsøk på å ta opp 
dette som problem er nektet behandlet av ordfører. 

2 Politiske diskusjoner og beslutninger tas på 
bak rommet.

Når noen partier møtes i lukkede rom og avtaler hvor-
dan de skal stemme, så blir kommunestyre møtene 

Hver eneste dag taper naturen og klimaet i 
møte med økonomiske interesser. Utbyggere 
får lov til å rasere grøntområder og strand
sonen, oljeselskaper får nye områder å lete i 
eller fjordene våre gjøres om til gruvedeponi. 
Dette skjer fordi de fleste politiske partier 
setter økonomisk vekst over hensynet til livs
grunnlaget vårt. Det vil Rødt gjøre noe med!

Vi sier nei til nedbygging av norsk natur, og er akti-
ve deltakere i både nasjonal og lokal motstand mot 
nye motorveier, vindkraft, utvidelse av rullebanene 
på Gardermoen og utbygging av grøntområder som 
Bergerskogen her på Nesodden. Det er fordi den 
største trusselen mot biologisk mangfold og funge-
rende økosystemer er at naturen forsvinner bit for 
bit. De som forsvarer nedbygging sier ofte at akkurat 
denne skogen eller akkurat denne myra ikke er så 
viktig i den store sammenhengen, men når naturen 
er så pressa som den er nå, er hver eneste bit viktig 
hvis vi skal unngå tippepunktene som gjør at arter 

Hvis natur og 
klima er viktigst

dør ut og økosystemer ødelegges for all framtid. Her 
i indre Oslofjord finnes enormt rike områder, både 
i strandsonen, skogsområdene og kulturlandskapet. 
Fordi Oslo og Akershus allerede er så utbygget står 
faktisk noen av de viktigste kampene for naturen 
akkurat her, fordi det er så lite natur igjen. 

Vi sier nei til oljeleting og vil stoppe nye oljefelt som 
Whisting-feltet i Barentshavet. Vi vet at verden al-
lerede har funnet mer olje og gass enn klimaet tåler 
at vi utvinner, og nedtrappinga av oljesektoren må 
starte nå. Rødt har vært konsekvente motstandere 
av ideen om å elektrifisere sokkelen, fordi vi mener 
det er grønnvasking av norsk olje og gass uten reell 
klimaeffekt. Gassen man erstatter med elektrisitet 

på plattformene vil eksporteres til andre land, det 
eneste vi oppnår er at norske klimaregnskap ser pe-
nere ut. 

Vi vil gi naturen forrang i lovverket. Visste du at 
85 % av søknadene om dispensasjon for bygging i 
strandsonen blir godkjent i Oslofjord-området? Det 
viser at vernet må bli mye sterkere, og ikke minst må 
vi sikre uavhengige utredere når konsekvenser av 
utbygging skal kartlegges. Det må bli slutt på at ut-
byggere selv velger hvem som skal utrede miljøkon-
sekvenser ved deres egne prosjekter.

Vi velger fritid og framtid over økonomisk vekst. 
I regjeringens perspektivmelding for norsk økono-
mi spås det at privat forbruk i Norge skal vokse med 
50 % fram til 2060. Dette tåler ikke kloden! Vi må 
heller fordele dagens forbruk mer rettferdig og ta ut 
økt produktivitet i mer fritid. Derfor er kampen for 
seks timers arbeidsdag viktig for Rødt. 

Marie Sneve Martinussen 
1.kandidat for Rødt i Akershus

APs førstekandidat  
i Akershus sier ja til 
norske soldater i Mali

En skulle tro tragedien i Afghanistan hadde lagt en 
demper på Regjeringas ønsker om å sende norske 
soldater ut i nye tvilsomme krigsoperasjoner uten-
lands. Men nei! Regjeringa ønsker å sende norske 
soldater til Mali for å delta i nok en krigsoperasjon, 
og de har nå, ved hjelp av Ap, sikra seg flertall. 

Både Rødt og SV er kritiske til at dette nok en 
gang skjer uten en grundig debatt på Stortinget. 
 Seher Aydar, Rødts vara på Stortinget og 2.-kandi-
dat på Oslo-lista, sier at vårt forsvar skal forsvare 
Norge, ikke militærkuppregimer i utlandet. NATO- 
krigen mot Libya har allerede bidratt til å destabi-
lisere store deler av Afrika, inkludert Mali, og mer 
vestlig krigføring vil bare skape ytterligere lidelse for 
befolkningen. 

Ap var tidligere imot et slikt engasjement i Mali, 
men har nå snudd i dette spørsmålet. Anniken Huit-
feldt, APs leder for utenriks- og forsvarskomiteen, 
som før øvrig også er Aps førstekandidat i Akershus, 
begrunner dette bl.a. med at det nå er færre styrker 
som skal sendes og at det er et nordisk samarbeid. 
På Rødt og SVs motstand mot å sende norske sol-
dater til Mali svarer hun ganske arrogant:

«At disse partiene motsetter seg alle utenlands-
bidrag er relativt forutsigbart …»

Så da er det visst ikke noen grunn til å diskutere 
dette nærmere.

Odd Edvardsen

Nesodden er den kommunen i Norge med størst 
antall profesjonelle kunstnere per innbygger. 
Hvorfor satses det da ikke mer på kunstfeltet 
på Nesodden? Vi liker å smykke oss med titte
len Kunstnerkommunen, så det er vel kanskje 
på tide at det gjenspeiles økonomisk. 

Kommunen der kunstnerne sover
De siste årene har vi sett at flere unge kunstnere 
har valgt å bosette seg her på halvøya. Mange av 
dem ønsker å ha sitt virke her ute i tillegg til å bo 
her, men for flere har dette vist seg å være vanskelig. 
Det finnes rett og slett alt for få atelierer, studioer 
eller arbeidsrom her, og de som finnes er dyrere enn 
i Oslo. Kunstnerne velger derfor å pendle inn til byen 
for å jobbe. 

Hvordan ser framtiden ut for kunstnerne 
Vi går nå en høst i møte der budsjettforhandlinger står 
på agendaen. For at vi her på Nesodden skal gjøre oss 

fortjent til tittelen Kunstnerkommunen må vi tørre å 
bruke penger for å bedre arbeidsvilkårene til kunst-
nerne. Hvis vi ønsker å ha et mangfoldig og levende 
kunstnermiljø og en kunstscene må vi ikke glemme 
kunstnerne i våre satsningsområder. 

Det første man kan begynne med er å utrede hva 
det vil koste å fremskaffe subsidierte kommunale ate-
lierer. Man burde også sett på muligheten for å eta-
blere et fellesverksted der man deler på fasilitetene. 
Dette kunne inneholdt f.eks maskinpark for arbeid 
med tre og metall, keramikkovner, grafikk presser, 
silketrykk, plotter, redigeringssuiter, lydrom etc.

I begge disse tilfellene er det mulig for kommunen 
å få økonomisk drahjelp fra fylkeskommunen, men 
kommuneadministrasjonen vår er underbemannet 
på dette feltet, så det finnes derfor ikke ansatte til å 
ta seg av slike søknader. I en kommune med så høy 
kunstnertetthet burde det være en selvfølge at det 
finnes penger og kompetanse til å fylle et slikt behov.

Marianne Bredesen

bare formaliteter. Dette var utbredt da Høyre og Ar-
beiderpartiet hadde flertall alene. I perioden Chris-
tian Hinze Holm (SV) var ordfører, ble dette i større 
grad hindret gjennom at han la fram sakene til åpen 
behandling. Men med den nye koalisjonen AP, MDG, 
SV og Venstre har dette tiltatt som problem igjen. 

3 Kommunestyremedlemmer får ikke fremme 
forslag til avstemning i kommunestyremøtene.

Siste ledd er at såkalte interpellasjoner – blant annet 
forslag fra kommunestyremedlemmene – ikke len-
ger kan fremmes til vedtak. I kommunestyremøtet 
i juni ble kommunestyrereglementet endret slik at 
inter pellasjoner bare skal være spørsmål. For å få 
satt en sak på dagsorden kreves minst 11 kommune-
styrerepresentanter. Det krever omfattende for-
handlinger i lukkede rom, og vil bety at spørsmål 
som er viktig for et mindretall ikke behøver å kom-
me opp til avstemning. 

Med slike byråkratiske hindringer blir innflytelsen 
– først og fremst for innbyggerne – svært begrenset. 
Vi trenger et oppgjør med denne kulturen. Vi må få 
en langt mer åpen kommune og få løftet fram den 
åpne diskusjonen igjen.

Geir Christensen

Det folkevalgte  
styret forvitrer

Vi vil gi naturen 
forrang i lovverket

«De som forsvarer 
nedbygging sier ofte 
at akkurat denne 
skogen eller akkurat 
denne myra ikke er 
så viktig i den store 
sammenhengen»

Vi i Rød Ungdom Nesodden har to saker vi går til 
valg på i år. 

Det første er rettferdig miljøpolitikk. Fordi dette 
valget, det er et klimavalg, og etter FNs rapport ser vi 
tydeligere enn før hvor viktig dette er. Vi vil:

• Stoppe luksusforbruket, forby privatfly, kutte 
subsidier på de dyreste elbilene, fordi rikingene kan 
ta kollektivt som oss andre og hvis du kan kjøpe 
en bil til 4 millioner så kan du betale noen hundre
tusener til!

Det andre er å knuse forskjells-Norge! Fordi selv om 
både Høyre og Arbeiderpartiet er glade i å snakke 
fint om å ta vekk forskjellene i Norge vet vi at det 
ikke er sant! Vi vil: 
• øke skatten for de rikeste.
• ingen skal tjene på velferdsstaten, profittfri vel

ferd nå!
Vi vet at vi trenger et skifte i norsk politikk og 

Rødt er løsninga, bli med i Rød Ungdom Nesodden 
idag!

Kunstnersatsning

Rød Ungdom
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Kjøpere av omsorgsboliger ble erklært pleie
trengende etter at de kjøpte leilighet på Fjell
strand.

Hvordan ville du reagert om du en måned etter inn-
flytting i seniorbolig, i leiligheten du har kjøpt, får 
vedtak fra kommunens tildelingsteam om at du er 
alvorlig pleietrengende og trenger heldøgns omsorg? 
Helt uten forvarsel?

De 20 boligene som utbygger Betonmast skulle 
selge i Fjellstrand omsorgsboliger ble annonsert som 
seniorleiligheter i Fjellstrand Pluss. Av de 20 leilig-
hetene ble 13 omsider solgt til nokså stive priser. Det 
står i prospektet at kjøpet av leilighetene skal god-
kjennes av kommunen, men ikke mer om hva det 
måtte bety. Hos megler fikk flere av boligkjøperne 
beskjed om at alder og botid i kommunen var kriteri-
er. Megler skulle sende disse opplysningene til kom-
munen og få bekreftet fra kommunen om vedkom-
mende oppfylte kriteriene som kjøper.

I mars 2019, omtrent en måned etter at alle hadde 
flyttet inn, får boligkjøpere brev fra tildelingsteamet 
i kommunen med vedtak om at de er tildelt leilighet. 
Flere opplevde at brevene inneholdt feilaktige og 
overdrevne diagnoser, og at de rettferdiggjorde til-
delingen av leilighet ved å framstille kjøperne som 
sterkt pleietrengende. Det er snoket i gamle journa-
ler, det er gjort hjemmebesøk under dekke av omsorg 

Fjellstrand 
omsorgsboliger:
Hvorfor drev kommunen ulovlig 
snoking i pasient journaler?

for den mulige kjøperen, alt for å rettferdiggjøre 
tildelingen. Verken kjøperne eller fastleger var kon-
taktet, og de sensitive og til dels feilaktige opplys-
ningene viste seg også å være sendt til Skatteetaten, 
hjemmetjenesten i kommunen og til de som jobber i 
bygget til Fjellstrand Omsorgsboliger. 

Hvordan er det mulig for en person ved sine fulle 
fem å ha pleiebehov som man ikke selv vet om?

Kan det hende at det har sammenheng med at 
personen har kjøpt en seniorleilighet, som egentlig 
er en omsorgsbolig, uten å bli informert om hva dette 
innebærer, verken av selger eller av kommunen, før 
etter innflytting? Kommunen måtte melde omsorgs-
behovet til husbanken for å få tilskuddet på 1,7 milli-
oner, og til skatteetaten for å få momsfritak. Like før 
brevene kom, ble det til kjøpernes forundring, og mot 
noens vilje og behov, installert trygghetsalarm i alle 

leilighetene. Saken ble meldt inn til det som den gang 
het Fylkesmannen, nå Statsforvalteren, som har fast-
slått at dette er brudd på reglene om taushetsplikt i 
helse- og omsorgstjenesteloven § 12-1 og brukerret-
tighetsloven §3-6. Kommunen hadde ikke rett til å gå 
inn i journaler uten godkjenning fra pasienten, og de 
hadde ikke lov å dele opplysningen med andre. 

Etter Statsforvalterens vedtak har én av kjøperne 
skrevet til kommunedirektøren med krav om unn-
skyldning, oppreising, og om at brevene og de feilak-
tige opplysningene som står der, skulle trekkes tilba-
ke. Brevet ble ikke besvart. Senest for en måned siden 
fikk en annen av boligkjøperne et brev fra kommunen 
der det henvises til feilaktige opplysninger i tilde-
lingsbrevet. Saken ble i oktober 2020 politianmeldt. 

Kommunen har dessuten kommet med trusler 
om utkastelse eller omgjøring av vedtaket, siden be-
hovet for heldøgns omsorg ikke er der. 

Rødt vil be om redegjørelse for denne saken fra 
ordfører og kommunedirektør. Vi vil spørre om:

• Hvilke prosedyrer var Betonmast som selger på-
lagt å følge ved salget? Ble de fulgt?

• Hvorfor fulgte ikke kommunen opp sin plikt om 
å godkjenne kjøperen av omsorgsboliger før etter 
innflytting?

• Hvem har bestilt vedtak fra tildelingsteamet?
• Har tildelingsteamet fått noen slags føringer om å 

fatte vedtak som sikrer husbanktilskudd?
• Er vedtakene som ble fattet på ulovlig grunnlag 

opphevet? 
• Har de som er utsatt for dette overgrepet fått unn-

skyldning og oppreising?
• Hva gjøres med husbanktilskudd og skatt der bo-

liger er solgt til personer som ikke tilfredsstiller 
kravene for støtte til omsorgsboliger?

Saken belyser holdningene som finnes i kommunens 
administrative og politiske ledelse til innbyggerne 
og innbyggernes rettigheter. Hva slags respekt er 
det for lover og regler? Hvem opptrer kommunen på 
vegne av? For Rødt er kommunen til for innbyggerne 
og skal støtte og forsvare oss. Vi vil understreke at 
dette er et politisk problem og ikke handler om en-
kelte administratorer. 

Geir Christensen

Hvordan er det mulig for 
en person ved sine fulle 
fem å ha pleiebehov som 
man ikke selv vet om?

Formålsbygg:
Myklerud har fått 
maling
Myklerud er en av våre aller mest slitne skoler. Den 
har dårlig inneklima, blant annet på grunn av mugg-
sopp, og råtne bygninger.

Når kommunestyret i vår behandlet formåls bygg 
kom ikke Myklerud med på lista over skoler som skul-
le totalrehabiliteres eller der det skulle bygges nytt. 
AP fikk sine partnere (MDG, SV og V) med på å sette 
av midler til oppussing og dermed utsette vedtak om 
hva som skal gjøres på lengre sikt. 

I sommer har vedlikeholdet startet. Skolen har blant 
annet fått ny maling. Maling er alltid hyggelig, men 
utenpå råtne vegger – er det hva Myklerud trenger?

For Rødt haster det med totalrehabilitering og/ eller 
nybygg. Provisoriske løsninger er dyrt og utilfreds stil-
lende. Vi kommer tilbake til saken allerede i budsjettet 
for 2022.

 Geir Christensen

Skolene på Nesodden har nedslitt og utdatert 
bygningsmasse, vi trenger å tenke langsiktig 
framfor å pynte på grisen. 

Myklerud oppgraderes for tiden i et 10-årsper spek tiv, 
lignende er planlagt for Alværn. Når man investerer 
penger i eksisterende bygningsmasse, er langtidsper-
spektivet den eneste rette måten å gå til verks. Et nytt 
elektrisk anlegg, et ventilasjonsanlegg eller et toalett 
har betydelig lengre forventet levetid enn 10 år, så 
enten må man sikre finansiering for oppgradering 
i et 30-60-årsperspektiv, eller bygge nytt der det er 
det rimeligste og mest framtidsrettede alternativet.  

Langsiktig planlegging er rimeligere enn midlerti
dige løsninger. 
Med dagens forventede befolkningsøkning på Nes-
odden, vil behovet for skoleplasser øke framover. Da 
er det viktig å tenke langsiktig, for å forhindre man-
gel på skoleplasser eller skoleplasser med lav kvalitet 
og lite forutsigbarhet.  

Rødt går inn for full rehabilitering av dagens skole-
bygg eller nybygg. Dette kan sikre kapasiteten for lang 
tid framover, og er den mest økonomiske måten å ivare-
ta skolebehovet på. Det er også den strategien som ska-
per mest forutsigbare rammer for befolkningen. 

Kommunedirektørens ramme på 750 millioner er 
ikke tilstrekkelig for å løse utfordringene i skolesek-
toren på Nesodden, og kommunestyret må ta ansvar 
for å sikre finansiering med et lengre perspektiv enn 
10 år. Kommunestyrets oppgave er å sikre kvalitets-
messig gode velferdstilbud. God kvalitet og tilstrek-
kelig kapasitet må være de viktigste kriteriene, og 
det er kommunestyrets oppgave å skaffe nødvendig 
finansiering. 

Renoverer man en skole i et korttidsperspektiv, 
legger man til rette for at saken vil følge kommu-
nestyret i mange, mange år framover. Det er ingen 
grunn til å anta at kommuneøkonomien vil endre seg 
radikalt til det bedre, og på et tidspunkt blir det umu-
lig å stagge forfallet ved bruk av delvis rehabilitering.  

Rødts forslag til kommunestyret var bl.a: 
• Rehabilitering/Nybygging Myklerud: 260 millioner 
Planlegging med vurdering av hva som kan rehabi-
literes og hva som må bygges nytt må starte nå. Nye 
klasserom bygges før gamle rives slik at provisoriske 
løsninger kan unngås. Skolen planlegges som trepa-
rallell, gjerne slik at tredje sett klasserom kan bygges 
uten å forstyrre skoledriften når behovet oppstår. 
• Full rehabilitering av Alvern : 262 millioner 
• 5-parallell og 2-deling av barneskolen på Tangen: 

70 millioner 

Vi trenger en langsiktig 
plan for Nesoddskolene! 

Allerede ved liten vekst i Tangen skolekrets vil fire-
parallell bli for smått. En barneskole med teoretisk 
plass til 1000 elever er en altfor stor skole. Her må vi 
planlegge for framtiden med plass for 5 paralleller og 
en oppdeling som gir trygge rammer for elevene. 

Vi ble nedstemt i kommunestyret i mai, men vil kom-
me tilbake med forslag i økonomiplanen for 2022 til 
2025.

Stian Kristensen
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Den største miljøutfordringen på Nesodden 
er å bevare sammenhengende og store nok 
grøntområder slik at vi kan ta vare på den 
unike naturen i indre Oslofjord. 

Etter valget 2019 kunne Rødt, SV, Mdg, SP og Ven-
stre danne et flertall i kommunestyret for en grøn-
nere politikk. Dette har dessverre ikke skjedd, og 
nedbyggingen av grøntområdene har fortsatt med 
full styrke. Det sprenges og bygges på alle kanter.

Allianse med utbyggerpartiet
Et første varsel om dette kom rett etter valget. Kom-
muneplanen som ble vedtatt rett før valget, mot et 
betydelig mindretall i kommunestyret, økte ønsket 
vekst fra 100 til 150 boliger årlig. Etter valget var 
mindretallet blitt flertall og Rødt fremmet derfor 
følgende:

«Kommunestyret ønsker utbyggingstakten redu-
sert til opp mot 100 boliger årlig. Kommunedirektø-
ren bes komme med forslag om endring av kommu-
neplanen på dette området og forslag til tiltak som 
kan begrense veksten til dette nivået.»

Eivind Elmari-Hoff (MDG) fremmet følgende 
motforslag: 

«Kommunestyret ønsker utbyggingstakten redu-
sert til «opp mot 100 boliger årlig». Det er i tråd med 
at kommunedirektøren har nedskrevet forventet år-
lig befolkningsvekst fram mot 2023 til 1,2 %. Kom-
munedirektøren bes vurdere behovet for, og eventu-
elt komme med forslag til, tiltak som kan begrense 
boligveksten til dette nivået.»
Dette kan tilsynelatende se likt ut, men dette ved-
taket fører ikke til noen faktiske endringer. Vi har 
ikke hørt et knyst fra Kommunedirektøren etterpå, 

og ingen nye begrensinger foreligger. Slik ble mulig-
hetene for samling av partier som sier de er opptatt 
av miljøet torpedert første gang. Sannsynligvis etter 
krav fra samarbeidspartneren AP. 

Lokale utbygginger
Når en lokal entrepenør får satt i gang utredning 
av økolandsby i den mest brukte delen av Nesodd-
marka inn mot Tangen sentrum, så ser MDG, med 
flere, muligheter. Det skulle mye politisk kamp til 
før entrepenørens forsøk på å få omregulert såkalt 
LNF-område (landsbruk, natur og friluftsliv) til bo-
lig ble stoppet. At saken ikke handlet om miljøtiltak, 
men om miljødeleggelser, satt langt inne. 
Tilsvarende i utbyggingsprosjektet Skjønhaug med 
100 boliger i Bergerskog. Her selges prosjektet inn 
som sosialt tiltak, og utredninger om muligheter til 

å begrense skadevirkningene blir produsert. Med 
unntak av Venstre og Rødt, var kommunestyret po-
sitivt. Motstand fra nabolag og miljøorganisasjonen 
synliggjorde skadevirkningene så godt at prosjektet 
ble utsatt og nye utredninger ble laget av utbygger. 
Siden det er utbygger som bestiller utredningene, 
inneholder de heller ingen vurdering av skadevirk-
ningene for miljøet. Bare på om det kan gjøres av-
bøtende tiltak som begrenser skadevirkningene. SV 
har snudd etter intern avstemning, men mot Claudia 
Behrens stemme. MDG har ikke tatt stilling. Hva SP 
mener, vet vi ikke. AP, H og Frp stemmer tradisjo-
nelt for all utbygging det er mulig å få til. Utfallet er 
usikkert.

Sentraliseringspolitikken
Regjeringen og fylkene har laget en gedigen sen-
traliseringsplan (arealplan). Under dekke av grønn 
arealplanlegging, skal ca 400 000 nye innbyggere 
i Akershus i hovedsak flyttes inn rundt 8 jernbane-
stasjoner. I alle kommuner skal det sentraliseres til 
kommunesenteret. Her blir Rødt alene om å fronte 
motstand mot sentraliseringsplanene. 

Profittjag
Grunnleggende er spørsmål om å forstå de kreftene 
som ødelegger miljøet. Det handler om profittjag. Og 
de metodene som brukes. Alle miljøverstinger, fra 
Equinor til utbyggere, prøver å framstå som «grøn-
ne». Og alt de gjør selges som grønt. Hvis du ikke ser 
dette spillet går du deg fort vill.

Rødt vil fortsette å arbeide for å samle et poli-
tisk flertall for en mer grønn politikk. I det arbeidet 
trengs sterke miljøorganisasjoner og tydelige analy-
ser av hva vi står opp mot. 

Geir Christensen

Bergerskogens  
framtid avgjøres

Politikerne på Nesodden står denne høsten 
overfor et viktig valg, for om ikke lenge skal 
saken om utbygging i Bergerskogen avgjøres. 
Skal denne lille skogen med sitt rike biologiske 
mangfold få stå urørt, eller skal leveområder 
for tusenvis av arter forsvinne for alltid?

Det har vært et stort engasjement blant lokalbefolk-
ningen mot utbygging i denne skogen i årevis. Etter 
at utbyggingsplanene i den vestre delen av skogen ble 
stanset og området omregulert til LNF, startet pla-
nene med en eventuell utbygging i den østre delen. 

Bergerskogen har hittil fått stå urørt, noe som 
gjør at akkurat denne skogen har en naturtype av 
høy verdi. Om ikke mange tiår oppnår den status som 
gammelskog eller naturskog. Denne skogstypen fin-
nes det ikke mye igjen av i Norge, bare om lag 2 %. 

Rødt har hele veien vært tydelig imot utbygging i 
denne skogen. Venstre er det andre partiet som også 
går imot disse planene. Da aksjonsgruppen mot ut-
bygging i Bergerskogen inviterte politikerne til folke-
møte på Hellviktangen, sa også Senterpartiet at de 
kom til å stemme imot en så massiv utbygging. Ver-
ken SV eller MDG ønsket å stille til debatt den gan-
gen. Det var derfor gledelig å høre fra SV-ere på stand 
at de nå hadde hatt en avstemming internt i partiet 
som resulterte i et flertall imot. Da gjenstår det bare 
å høre hva MDG kommer til å stemme i denne saken. 
Ønsker de også å redde skogen og sette naturen først, 
vil det i så fall bli flertall mot utbyggingen når det skal 
stemmes i kommunestyret. 

Marianne Bredesen

Nesodden endres sakte, men sikkert, og vi må spør-
re oss: Hvilket bomiljø ønsker vi oss på halvøya vår? 
Hvordan skal vi bevare verdifull natur og skogom-
råder både i sent rum og i grendene? Hvordan kan vi 
sikre at det fortsatt blir mulig å bosette seg på Nesod-
den også for lavinntektsgrupper? Blir det opp til ut-
byggerne eller innbyggerne å bestemme utviklingen 
for vår kommune? Det står veldig fine og svulstige 
mål i de kommunale plandokumentene, som er ment 
å være en rettesnor for politiske vedtak om kommu-
nens utvikling. Der står det blant annet så vakkert at 
Nesodden:

«… legger FNs bærekraftmål til grunn for sam
funns og tjenesteutviklingen. Målene omfatter 
 sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.» 

«… er et allsidig samfunn hvor det leves fullsten
dige liv som rommer mange måter å leve og arbei
de på og mange livsperspektiver.» 

Nesodden har vært lenge et allsidig samfunn med 
mennesker fra forskjellige samfunnslag og med for-
skjellige livsfilosofier. De siste årenes bolig- og eien-
domsutvikling på Nesodden har bidratt til å snevre 
inn rommet for mangfold. I tillegg til at utbyggings-
prosjektene framstår som ensartede og frarøvet este-
tiske kvaliteter, har utviklingen drevet boligprisene 
så høyt at det er umulig for førstegangskjøpere å 
etablere seg her.

Rødt ønsker derimot å legge til rette for forskjelli-
ge måter å bygge og leve på. Et eksempel er mulighe-
ten for å bygge selv eller kjøpe mikrohus. Med dagens 
tomtepriser er det umulig for en som ønsker denne 
boformen å etablere seg, så lenge det ikke finnes en 
ordning der det avsettes arealer som kan deles til 
mindre tomter. Rødt ønsker også at kommunen har 
en aktiv politikk for sosial boligbygging. 

Det grønne flertallet  
som ikke samles 

Forslag til reguleringsplan for Skjønhaug 
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«… er tett på storbyen, men grønn, vakker og land

lig. Nesodden er urban og moderne med samhold og 
tradisjoner.»

Nesodden defineres som landlig, men også urban, i 
samme setning. Da har man sitt på det rene når man 
godkjenner massiv blokkbebyggelse. Store arealer 
bygges ut med standardiserte kasser i hundretall, 
som ikke tar hensyn til omkringliggende bebyggelse 
og i tillegg forårsaker hensynsløse inngrep i naturen. 
Boligutviklingen likner mest på en grå, monoton og 
ensartet konkurranse om å presse flest mulig mørke 
kasser inn på minst mulig grunnareal og med høyest 
mulig kvadratmeterpris.

Tangentoppen blir utbygd med fem femetasjers 
blokker. På Spro havn blir det bygget flere hundre 
terrasseleiligheter. Det neste området som kommer 
til å kjenne på byggepresset blir trolig arealet rundt 
Vanntårnet. Ønsker Nesoddens innbyggere at hundre-
metersskogene og grøntarealene skal forvandles til as-
falterte plasser med høyblokker?

Rødt jobber for at kommunens arealplaner skal 
ha mye tydeligere føringer når det gjelder estetisk ut-
forming, maksimale dimensjoner på bygg, material-
bruk, og en tydelig grønn plan.

 «… tar vare på sine unike naturkvaliteter i form 
av skog, strand og sjø. Enkel og nær tilgang til na
tur gir grunnlag for økt livsutfoldelse, lek, idrett og 
friluftsliv.» 

«… er bevisst de globale miljø og klimautfordrin
gene og offensiv for å redusere miljøbelastningen.» 

«… skal være foregangskommune i miljø og klima
arbeid.»

Miljø og klimaarbeid innbefatter artsmangfold og be-
varing av grønne lunger. Bergerskogen er et eksempel 

på verdifull skog når det gjelder biologisk mangfold. 
Området er forsøkt utbygd to ganger tidligere, men 
begge gangene har folkelig mobilisering samt Rødts 
arbeid avverget utbygging. Nå står atter en gang sko-
gen i fare for å bli bygget ned med blokk bebyggelse. 
Denne gangen «selger» utbyggeren prosjektet inn 
som sosial boligbygging, noe det i realiteten ikke er. 
Utbygger har så langt fått støtte fra de to store par-
tiene Høyre og Ap, samt MDG og Frp. SVs endelig 
standpunkt er meg per dags dato ukjent, mens Sen-
terpartiet er på glid. Bare Rødt og Venstre holder fast 
ved at området må forbli et frilufts område.

«… er opptatt av medborgerskap som innebærer 
et fokus på innbyggernes deltakelse og ansvar i det 
sosiale og politiske fellesskapet.» 

I saker hvor det står en stor kommersiell utbygger bak, 
er det nesten umulig, både for den enkelte innbygger og 
for organisasjoner å få gehør for sitt syn i saken. Dette 
fører til at muligheten for demokratisk kontroll over av-
gjørelser og vedtak som berører felleskapet blir nesten 
fraværende. Det finnes mange engasjerte innbyggere 
på Nesodden som følger med på det som skjer og sen-
der innspill når planer legges ut til offentlig etter syn 
og høring. Det eneste svaret de får, er at «innspillet er 
mottatt.» Punktum. Der slutter deres «del takelse og 
ansvar i det sosiale og politiske fellesskapet.» 

Det finnes mange eksempler på dette. Et av de 
 siste er Beboeraksjonens klage over kommunens ved-
tak om bøtelegging av Merkantilbygg for grove over-
tredelser under arbeidet med utbygging i Spro Havn. 
Kommunen valgte, uten politisk behandling, å reage-
re med bøtelegging i stedet for ulovlighetskontroll. 
En slik praksis fra kommunens side fører til at selskap 
med milliard omsetning kan ture fram som de vil og 
komme seg ut av det hele ved å betale en, for dem, 
ubetydelig sum. Beboeraksjonens klage står frem-
deles, etter åtte måneder, ubesvart fra kommunen!

Medborgerskap er tydeligvis noe som hovedsake-
lig gjelder utbyggere. Det er ikke uvanlig at godkjente 
utbyggingsprosjekter «muterer» underveis. Utbygge-
ren tar seg friheter utover det som blir godkjent, både 
når det gjelder antall boenheter, inngrep i naturen, 
eller tiltak på bekostning av omkringliggende natur 
eller naboer. Da er det bare å sende en dispensasjons-
søknad i etterkant og som regel få den godkjent. For 
gjort er gjort og spist er spist! 

Olga Papalexiou

Hvem bør styre 
utbyggingen?

Siden det er utbygger  
som bestiller utredningene, 
inneholder de ingen 
vurdering av skade
virkningene for miljøet.

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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Utbyggerns 
inntogsmarsj
Mel.: Nisser og dverger

Nisser og dverger bygger på Berger,
Hellvik og Tangen og Fjellstrand og Spro.
Og mens vi synger muntre i klynger
sprenger vi alt slik at intet kan gro.

Ja vi skal bygge store og stygge
huser og veier i brattheng og li.
Vi skulle gjerne strandsonen verne, 
men den må ofres for der bygger vi!

Regler og lover ligger og sover
planer om bærekraft er noe tull.
Ingenting gjelder, bare det smeller
kjenner vi lukten av penger og gull.

Jorden skal beve – intet skal leve!
Ekorn og fugler og rådyr skal bort.
Trærne skal falle, det gjelder alle
Uansett alder og uansett sort.

JA-vi skal sprenge, mye og lenge
Gråstein og blåstein og vegetasjon.
Og hvis de klager fra sine hager
sender kommunen en DISPENSASJON!

H. Wergeland d.y.

Så ser vi det igjen. «Med lov skal landet bygges, og 
ei med ulov ødes». Slik står det skrevet i Håvamål og 
slik skal det fremdeles være, Norges lover og kom-
munenes planer skal regulere og styre utbyggingen i 
vårt landstrakte land.

I Nesodden kommune har vi en annen praksis. 
Her er det de rike utbyggerne som bestemmer. De 
gjør det på sin måte, de har sin egen «utbyggermeto-
de». I dette seneste tilfellet er utbygger Aleksander 
Øiestad fra Drøbak. Metoden vi har lagt merke til fra 
andre tomtekjøp, og som vi nå ser konturene av her, 
er som følger:

1 Utbygger kjøper en litt stor, ubebygd tomt. Den-
ne gangen er det en bratt skogstomt på ca. 5 mål, 

en av de aller siste ubebygde i reguleringsområdet 
Hellvik Syd. Godt og vel halve tomta ligger innenfor 
100-metersbeltet i strandsonen og tomta går ned til 
kyststien i øst. (Aleksander Øiestad har veldig lyst å 
bygge i strandsonen.)

2 Utbygger holder forhåndskonferanse med kom-
munen, for å legge frem sine planer og få råd fra 

byggesaksavdelingen om hvordan han skal gå frem 
for å få realisert dem, slik at mest mulig av tomta blir 
benyttet. Aleksander Øiestad har et problem, for den 
bratte skogstomta i strandsonen har ikke vei. Kom-
munen foreslår at han utvider en felles avkjørsel (en 
liten stikkvei som er lagt og brukes av foreløpig seks 
eiendommer) til «regulert stand». En større og bre-
dere vei vil kunne tåle mer trafikk, slik at Mercen og 
Porschen som Øiestads kunder kjører, kan komme 
fortere fram til sine nye luksushus i strandsonen. 
Kommunen sier at Øiestad må utvide stikkveien 
før han kan sende inn sin dispensasjonssøknad og 
bygge søknad. Han skal også legge rør inn til bygge-
tomtene under veien.

3 Arbeidet med å utvide veien kan begynne. Men 
Øiestad får ikke snøret i bånn hos naboene. 

Stikkveien har vært god nok i over 20 år. Både huse-
ne og veien er godkjente av kommunen, og det lokale 
veilaget vil ikke skrive under på noen samtykke-
erklæring. Veien ligger over og inntil privat grunn, og 
kan ikke utvides uten å ødelegge hager og garasjer, 
alternativt sprenge et lite berg som er avsatt til natur-
område og er skravert hensynssone. Naboene synes 
at veien er bra slik den er, det er god sikt og veien er 
framkommelig for utrykningsbiler og søppelbiler.

4 Øiestad synes at dette tar for lang tid. For å kunne 
sende søknad om dispensasjon for å få delt tomta 

og å få byggetillatelse i strandsonen, trenger han å ut-
vide veien og lage en ny vei til ned strandtomta si. Men 
naboene skaper bare problemer for den stakkars Øie-
stad! Da kommer han på hva utbyggerselskapet Mu-
bli gjorde på en tilsvarende tomt i Vesleskauen like i 
nærheten. De hadde tenkt å bygge 10 hus der det var 
tillatt med 5, men for å få plass til det, måtte de felle 
hele skogen på tomta (for øvrig helt imot selgers vilje, 
som ønsket at furutrærne skulle spares.) Men ti hus er 
mer enn fem, og Mubli felte skogen, furu og det hele. 
Mubli syntes videre at det var for mye trær rundt den 
lille fredede amfibiedammen, så de felte like godt der 

også. Kommunen stoppet dem ikke. Øiestad finner på 
at han kan «ta en Mubli», og han sender inn trefel-
lere med motorsager som begynner arbeidet med å 
fjerne skogen på skogs tomta hans. Fortvilte naboer 
forsøker å stoppe fellingen. De ringer kommunen og 
statsforvalteren og statens naturoppsyn, men ingen 
vil stoppe Øiestad. «Det er ikke forbudt å felle skog 
på egen eiendom», er konklusjonen. Ingen vil innse 
at dette i realiteten er forberedelse til bygging og slik 
sett et søknadspliktig tiltak.

5 Så langt er Øiestad kommet i sine private planer 
for strandsonen på Hellvik Syd. Rådyrene, ekor-

nene og fuglene er allerede blitt hjemløse. Naboene 
skjelver i sine stuer, og lurer på hva som er det neste 
trekk. Dersom Øiestad får med seg kommunen på å 
fortsette denne utbyggermetoden, vil han sprenge i 
stykker stikkveien, og etter å ha innhentet dispensa-
sjoner og tillatelser, sprenge i stykker tomta som er 
veldig bratt, skjære og fylle, lage digre forstøtnings-
murer, lage vei som fører inn i 100-metersbeltet der 
byggeforbudet gjelder, og der han skal føre opp sine 
palasser. 

Alt dette mens Lagabøter snur seg i kongegrava, Nes-
odden Kommune skal vedta en Klima- og Miljø plan, 
Miljødepartementet har utarbeidet en felles verne-
plan for en sterkt presset Indre Oslofjord der styrking 
av byggeforbudet i strandsonen fremheves som svært 
viktig , og FNs klimapanel kommer med sine dystre 
spådommer for planeten vår.

Liv Klungsøyr

Med ulov og utbygger 
skal Nesoddlandet ødes

Kontakt Syver Kleve Kolstad
E-post: syverklevekolstad@gmail.com
Tlf 472 90 544

BLI MED 
I RØD 
UNGDOM

Rødungdom.no

Vil du skrive for oss? 
Har du en sak vi bør dekke? 

Ta kontakt!

Utsnitt av miniatyrmaleri fra lovskriftet Codex Hardenbergianus, 
et illuminert håndskrift fra 1300-tallet, som viser kong Magnus 
Lagabøte som gir fra seg Landsloven i 1274.


