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Nettside skal hjelpe deg å få oversikt over Teie-utbyggingen

Ny aksjonsside på nett
Sliter du med å henge
på i svingene for alle
planene for Teie? Det
skal denne nettsiden
hjelpe deg med.
Linn HuynH MatHisen
linn.h.mathisen@tb.no

15. mars ble nettstedet Teieplan
lansert. Det er aksjonsgruppa
som jobber for en helhetlig områdeplan for Teie, som står bak
nettstedet. Til det har de engasjert oslomann og selvutnevnt
stedsaktivist Erling Okkenhaug
i nettverket Allgrønn.
– Siden er oppe og går, det
gjenstår bare litt mer tilgang til
offentlige dokumenter og planer. Jeg ser for meg at nettstedet kan bli en base og et verktøy
for arbeidet, sier han.
Målet med siden er etter
hvert å kunne legge fram alternative planer til tegningene
kommunestyret har vedtatt for
utbygging på Teie. Flere har reagert på planene, og mener de
skaper assosiasjoner til drabantbyer.
Okkenhaug oppfordrer folk
til å sende inn egne tanker og
idéer, og komme med innspill
dersom de savner noe på siden.

betaler for egen arkitekt
I fortvilelse over dagens planer,
har naboer i aksjonsgruppa betalt for at arkitekt Arne Sødal
skal tegne et alternativt forslag.
Jarle Lysberg i aksjonsgruppa
regner med at forslaget blir ferdig om rundt en uke, altså kort
tid før gruppa igjen arrangerer
et åpent møte i Teie kirke 30.
mars.
– Vi vil vise at det finnes andre alternativer enn disse Stovner-kassene, jeg kaller dem det,
sier Lysberg, som mener planene vil ødelegge harmonien på
Teie.
Lysberg skal ikke ha gitt arkitekt Sødal noen føringer annet
enn at han skal følge det som er
fastsatt i kommuneplanen, og
benytte magefølelsen på hvor
mange nye boliger han mener
Teie kan tåle. Sødal samarbeider tett med Okkenhaug, og har
erfaring med urban planlegging
ved å se arkitektur i sammenheng, framfor kun enkeltobjekter.
– Han kan nytolke tradisjons-

gIr oVersIkT: Erling Okkenhaug (til venstre) har tatt oppdraget med å lage en nettside som samler lokale nyhetssaker om Teieutbyggingen, debattinnlegg, informasjon om møter og lignende, og snart nye tegninger for Teie. Her fra et åpent møte om Teies framtid.
FoTo: anne CharloTTe sChjøll/skjermdumP www.TeIePlan.no

Det mest effektive verktøyet var å
vise at det finnes
alternativer
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erlIng okkenhaug
stedsaktivist

Planer: Disse tre etasjes blokkene er en del av fortettingsplanene
IllusTrasjon: sPIr arkITekTer
politikerne ønsker på Teie.
arkitektur, kommenterer Okkenhaug.

– gjør kommunens jobb
Dagens Teie-planer innebærer
100 nye boenheter i kjernesonen av Teie, og 50 i randsonen.
På et åpent møte om Teie torv
7. mars etterlyste Lysberg hvor

analysen som viser at Teie tåler
denne utbyggingen er hen.
– Det vurderes underveis for
hvert område, svarte kommunaldirektør Margrethe Løgavlen.
Det svaret er ikke Lysberg og
aksjonsgruppa fornøyd med.
– Hvordan skal man da få en

helhetlig plan? Vi trenger en
plan for hele området, ikke
bare en bit her og en der, fastslår Lysberg.
Han håper politikerne kan ta
en pause rundt dagens planer,
slik at innbyggerne får mulighet til å påvirke mer. Selv har
han vært engasjert i saken i åtte
år, og har bodd på Teie i ni.
– Vi er for utvikling, men behøver en timeout, vi har ikke
blitt involvert i det hele tatt.
Lysberg forteller at aksjonsgruppa planlegger å få barn og
ungdom på banen med sine
tanker om hvordan de ønsker
Teie i framtiden.
– Kommunen burde tatt rollen vi gjør nå, med å involvere

så mange som mulig. Jeg synes
det er leit at vi som beboere skal
ta rollen til kommunen.

roser lokalmiljøet
Okkenhaug er tidligere forretningsmann, men gikk over til å
bli idealist og aktivist på slutten
av 80-tallet. Siden den gang
har han vært engasjert i flere
diskusjoner om byutvikling ulike steder i Norge.
– Jeg har vel aldri vært borti
et så velfungerende lokalt engasjement. Folk er på ballen etter møtet 27. februar. Det er
utrolig viktig at folk blir engasjert, sier Okkenhaug.
– Teie er et sted som har potensial til å bli virkelig bra, for
det er ikke så ødelagt ennå. Dersom dette går bra, kommer det
til å bli et eksempel for hele
Norge. Og da skyldes det lokalt
engasjement, sier han.
– Det mest effektive verktøyet var å vise at det finnes alternativer, forteller han.

