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«NÅ HAR VI BARE
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Jørgen «Joddski» Nordeng
bekrefter sin posisjon som
forgrunnsfigur i norsk rap med sitt
nye album «Glasshuset Morgengry».
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Erna Solberg bør
beklage overfor Black
Box, som hun
aktivt har
mistenkeliggjort.
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Tøyen ga bort Munch,
ble lovet løft i retur

Dette er
ikke den
virkelige
Lambdaskandalen
Vitensenter, badeland og bilfri
Tøyenpark var blant gulrøttene
da det ble lirket på plass et
politisk flertall for Lambda i
Bjørvika. Bygget står, men løftene
til vanskeligstilte Tøyen forsvant.
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Bygde
Lambda –
«glemte»
Tøyen
• Her er listen over
løftebruddene
TØYEN: Nytt Munchmuseum i Bjørvika
skulle gi kjempeløft på Tøyen. Seks år
seinere står Lambda snart ferdig, mens
halvparten av Tøyenløftene står parkert.
■■ STIAN FYEN
■■ MIMSY MØLLER (FOTO)
Det nye Munchmuseet Lambda
i Bjørvika står nesten ferdig.
Den siste uka har en av de store
debattene i Norge handlet om
hvorvidt Oslos nye signalbygg
ser ut slik planen var, eller om
det har blitt vesentlig styggere.
Bakteppet til milliardbygget
strekker seg mange år tilbake i
tid. Det fantes egentlig ikke noe
flertall for å bygge Lambda,
men i 2013 inngikk SV en
avtale
med
byrådspartiene
om å si ja til
Lambda under
forutsetning at
man
skulle
gjennomføre en
12-punkts liste
med
utbedringer
av
Tøyen.

men det sa staten og museet
selv nei til.
■■ Nytt badeland skulle stå
ferdig i 2017/2018, men rivingen
av det gamle Tøyenbadet
starter ikke før i 2020.
■■ Finnmarksgata, som går
tvers igjennom Tøyenparken
skulle legges lokk over, slik at
det ble én stor sammenhengende park. Det har ikke skjedd,
men Finnmarksgata er stengt
for personbiltrafikk om sommeren.
■■ Det skulle
bygges ny friluftsscene i
Tøyenparken.
Dette har ikke
skjedd.
■■ I avtalen var
det vage formuleringer om å
vurdere å flytte
vekk rus- og
Helge Renå, psykiatritilbud
Tøyeninitiativet på Tøyen til
andre deler av
byen. Her har det heller ikke
skjedd stort.
■■ Det ble lansert storstilte
planer om å selge unna sosialleiligheter på Tøyen, men dette
ble endret blant annet etter
stort påtrykk fra lokalbefolkningen.

Mange
punkter er glemt.
Det handler om
milliardinvesteringer.

Brutte løfter
I dag, seks år seinere, er flere av
punktene oppfylt og Lambda er
snart innflyttingsklart.
Samtidig er det flere brutte
løfter på Tøyen.
■■ Det skulle bygges nytt vitensenter på Tøyen. Dette har
aldri skjedd, men det vil etter
hvert komme et klimahus.
■■ Teknisk museum skulle
flyttes til det nye vitensenteret,

AKS og kulturskole
– Av de 12 punktene i den opprinnelige avtalen, er det først og

fremst områdesatsingen som
har vært diskutert de siste fem
årene. Vi har glemt at det var
mange andre punkter også. Det
handler om milliardinvesteringer, som for eksempel nytt
badeland, sier styremedlem i
Tøyeninitiativet, Helge Renå.
De er en beboerforening som
arbeider for å bedre bo- og oppvekstvilkårene på Tøyen, blant
annet gjennom sosiale og politiske arrangementer. Renå
mener den opprinnelige Tøyenavtalen bærer preg av flere vage
og urealistiske løfter som kom
som et resultat av en politisk
hestehandel, ikke gjennom faktiske lokalpolitiske prosesser
med befolkningen på Tøyen.
– Det er kjempebra med en
kompensasjon for at de tok
Munchmuseet, men innholdet i
avtalen kom som et resultat av
en lukket politisk forhandling.
Den lokaldemokratiske forankringen og legitimiteten til
avtalen kan det stilles spørsmål
ved, sier Renå.
Samtidig påpeker han at det
skjedde mye positivt som følge
av Tøyenavtalen også. Det har
blitt investert hundrevis av
millioner på Tøyen siden
avtalen ble inngått.
– Satsingen på AKS og kulturskolen er kjempebra. På
Tøyen skole har man gått fra 30
prosent til full dekning på AKS,
og elevtallet har økt voldsomt.
Biblioteket er kjempepopulært,
og oppgraderingen av Tøyen
torg har fungert. Det som er
verdt å stille spørsmål ved er
forholdet mellom fysiske tiltak
kontra sosiale tiltak. En
bekymring jeg har hatt lenge er
om Tøyenløftet i stedet for å

OPPUSSING: De siste åra har det skjedd mange fine ting på Tøyen, blant annet på

NYTT MUSEUM: Lambda står snart innflyttingsklart. Den siste uka
har diskusjonen handlet om utseendet på bygget. 


løfte de som bor der har løftet
dem vekk, sier han.

Gode ting på Tøyen
Byrådsleder
Raymond
Johansen er opptatt av å
påpeke alt det gode som har
skjedd på Tøyen de siste årene.
– Politikkens kraft viser seg på

FOTO: NTB SCANPIX

Tøyen. På få år har vi åpnet et
eget barne- og ungdomsbibliotek, vi har ansatt flere lærere og
gitt gratis aktivitetsskole på
Tøyen skole og Vahl skole og
Oslo musikk- og kulturskole har
mange tilbud etter skoletid. Vi
har etablert utlånssentral for
sports- og aktivitetsutstyr og
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SYKEHUS HER?: FFO ønsker å bygge nytt på Ullevål i stedet for
på Gaustad. 
FOTO: FREDRIK HAGEN/NTB SCANPIX

Krever sykehus
på Ullevål

NNFAKTA OM TØYENAVTALEN
■■ I 2013 ingikk byrådspartiene Høyre, Venstre
og KrF en avtale med SV
om et løft på Tøyen.
■■ I bytte skulle SV
stemme for Lambda som
nytt Munchmuseum i
Bjørvika.
■■ Listen inneholdt 12
punkter, blant annet en
satsing på aktivitetsskole
og kulturskole. Det skulle
brukes 25 millioner i året
fra kommunens side, og
tilsvarende fra statens side.

■■ I tillegg skulle det
bygges et nytt vitensenter
på Tøyen, og innbyggerne
skulle få et splitter nytt
badeland innen 2017/2018.
■■ Det ble også satt igang
en storstilt opprustning av
Tøyen torg.
■■ Man skulle også gjøre
grep for å få ned antallet
sosialboliger på Tøyen, og
kartlegge om rus- og psykiatriinstitusjoner burde
flyttes fra bydelen.

AKS, kulturskole og oppussing av Tøyen torg. Blant annet det svært populære barnebiblioteket på Tøyen ligger her.

HELSE: De funksjonshemmede er soleklare:
De krever et nytt
sykehus på Ullevål i
stedet for på Gaustad.

kapasitet og de helsefaglige
argumentene viktigst. Vi er
overbevist om at Ullevål er en
bedre løsning, sier Ljøstad.

Pasienter og pårørende

I forrige uke sa leder av brukerutvalget
ved
OUS,
ToveNakken til Dagsavisen at
Det sier Inger Ljøstad, styre- brukerne og de pårørende ved
medlem i Funksjonshemmedes sykehusene i Oslo først og
Fellesorganisasjon i Oslo, til fremst ønsket seg et nytt og
Dagsavisen.
kompakt sykehus i Oslo med
– Som representant for pasi- sterke fagmiljøer, og at dette
entene i hele Oslo går FFO skal bygges så raskt som
Oslo sterkt imot nedlegging av mulig.
Ullevål. Begrunnelsen er helI realiteten betyr dette nytt
sefaglig og gjelder kapasitet sykehus på Gaustad, selv om
og pasientsikkerhet, sier Ljø- brukerutvalget med vilje ikke
stad.
har tatt stilling til lokalisering. FFO på sin side er soleUllevål eller Gaustad
klare på at de ønsker Ullevål.
Sykehusstriden i
– Ved å opprettOslo står mellom
holde og gradvis
nytt sykehus på
bygge ut på Ullevål
Gaustad eller en
istedenfor å bygge
omfattende
ut på Gaustad
oppussing og nye
mens gode bygsykehusbygg på
ninger på RikshosUllevål. Samtidig
pitalet
fortsatt
Inger Ljøstad, brukes til planlagte
skal det bygges
FFO operasjoner i åra
nytt på Aker
sykehus, noe alle er enige om. framover kan man opprettHelse Sør-Øst og Oslo uni- holde et stort nok lokalsykeversitetssykehus er soleklare husgrunnlag og den største
på at det beste alternativet er fødeavdelingen på Ullevål, i
et nytt kjempesykehus på tillegg til at traumeenheten og
Gaustad, og at man selger beredskap for hele Helseregion
Ullevål-tomta. De vil ikke sør-øst kan ivaretas på en god
engang utrede Ullevål som et måte, sier Ljøstad.
fullverdig alternativ, men har
Brukerutvalget argumenvedtatt at Ullevål skal terte med at et nytt sykehus på
«belyses» innen utgangen av Ullevål vil bli stort i utstrekapril. Dette har de helsemi- ning, mens et sykehus på Gaunisterens støtte til.
stad vil bli mer kompakt. «Det
Men FFO, som representerer er bedre å ta heis enn å bruke
over 30.000 funksjonshem- sparkesykkel» var tonen
mede krever nå at Ullevål skal derfra. Det argumentet godtar
utredes fullverdig med sikte ikke FFO.
på å legge det nye sykehuset
– Men det er ikke så heldig å
der.
bruke for mye tid opp og ned
– Vi mener det blir for dårlig heiser heller, sier Ljøstad.
plass på Gaustad. For oss er
stian.fyen@dagsavisen.no
■■ STIAN FYEN

Det blir
dårlig plass
på Gaustad.

BYRÅDSLEDER: Raymond
Johansen (AP).

FORSVINNER: Dagens Munchmuseum på Tøyen skal flyttes til
Bjørvika. Tøyenavtalen lå til grunn for flyttingen.

støttet etableringa av flere
sportsklubber på Tøyen og et
nytt aktivitetshus. Vi skal
bygge nytt tøyenbad med flerbrukshall, og Universitetet i
Oslo skal bygge et klimahus
med vitensenteraktiviteter for
barn og unge, sier Johansen.
Han presiserer at Tøyenav-

talen var en avtale mellom det
forrige byrådet og SV, og at
samlet sett gjennomfører
dagens byråd mange flere tiltak
enn det som opprinnelig lå i
Tøyenavtalen.
– Jeg tror alle kan være enige
om at det har skjedd masse på
Tøyen de siste åra. Men vi er

langt fra ferdig. Byrådet har
fått fram klasseforskjellene
høyresida fortrengte og vi har
satt inn mange nye og radikale
tiltak. Jeg er ordentlig
bekymret for barna som vokser
opp i fattigdom. Det er de dette
må handle om, sier Johansen.
stian.fyen@dagsavisen.no

