
Aksjon for human byutvikling

Astrids vei 2b
0276 Oslo

Oslo PARTINAVN

Adresse
Postnr. Sted Oslo, 16. mai 2003

Forespørsel om PARTIs ståsted i høyhus- og byutviklingssaken

Undertegnede interesseorganisasjoner og grupper representerer innbyggere i alle deler
av hovedstaden. Vi opplever at forslaget ”Høyhus i Oslo”, som er oversendt Rådhuset
for behandling, ikke representerer Oslo-borgernes ønsker og byens beste. Vi har også
et klart inntrykk av at bydelspolitikere kjemper mot høyhus i sitt lokalmiljø, mens
bystyrepolitikere fra samme parti ønsker høyhus i strid med sine partifeller i bydelene.

På samme måte har mange reagert på store byggeprosjekter som bryter med områdets
karakter, mangler menneskelige dimensjoner og ikke tilfører stedet gode, urbane eller
positive kvaliteter.

Det er valgår. Velgerne har krav på å få vite partienes ståsted i høyhus- og
byutviklingssaken. Vi ber nå om skriftlig svar på hva som er deres alminnelige
holdning til høybygg og ståsted i høyhussaken, og i tillegg svar på disse, mer
spesifikke spørsmål:

1. Er partiet for eller mot bygging av nye høyhus i Oslo (12 etasjer eller mer)?
Dersom partiet er for, hvilke av disse stedene som er foreslått av Plan- og
bygningsetaten ønsker dere høyhus: Strandsonen i Oslo inkludert Bjørvika,
Vestbanen, Smestad, Majorstua, Skøyen, Lysaker, Forskningsparken,
Nydalen, Grefsen, Økern, Ensjø og Bryn?

2. Er partiet for det eksisterende prosjektet for Vestbanetomten, eller vil dere gå inn
for omkamp?

3. Godtar partiet de byggehøydene og utnyttelsesgradene i Bjørvika som Plan- og
bygningsetaten foreslår?

4. Vil partiet gå inn for å pålegge både private utbyggere og offentlige instanser som
starter prosjektering, å informere og konsultere lokalmiljøet på et tidlig stadium?

Vi ber om svar innen 2. juni 2003, og vil til gjengjeld jobbe for at velgerne får
kjennskap til deres ståsted.
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