Akershus Amtstidende

meninger ● 11

Mandag 8. Juni 2015

meninGer
leserinnlegg@amta.no

Utgiver AKERSHUS AMTSTIDENDE A/S
Ans.redaktør/adm.direktør
Jon Martin Larsen

redaksjon@amta.no

Velkommen med ditt bidrag til debattsiden. Send leserinnlegg på epost til: leserinnlegg@amta.no. Redaksjonen må
alltid ha fullt navn og adresse på innsenderen. Skriv kort og
konsist og helst under 2.000 tegn medregnet mellomrom.
Leserbrev på mer enn 4.500 tegn avvises. Vi forbeholder oss
retten til å forkorte innlegget ditt.

Akershus Amtstidende arbeider etter
Vær Varsom-plakatens og Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig
avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonsledelsen. Pressens Faglige utvalg (PFU) er et klageorgan
opprettet av Norsk Presseforbund, som behandler klager
mot pressen i presseetiske spørsmål.
Adresse: Rådhusg. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo,
Tlf.: 22 40 50 40, faks: 22 40 50 55.
e-post: pfu@np-nr.no

Nesodden
som grønn
foregangskommune

Øyvind Solum,
ordførerkandidat for miljøpartiet
de Grønne på nesodden

Fredag var Verdens miljødag.
Dagen ble stiftet av FN i 1972
for å øke folks bevissthet om
miljøspørsmål og har blitt
markert over hele verden
siden. I år er temaet bærekraftig forbruk. Det kan vi dessverre ikke si om dagens
forbruk. Heldigvis har Nesodden kommune tatt noen skritt i
riktig retning, blant annet
gjennom å bli Fairtrade-kommune, og ved å vurdere
tilslutning til Initiativ Etisk
Forbruk. Vi håper at dette
kommer lenger opp på dagsorden fra høsten av. Det er likevel
langt igjen.
Vi kan ikke forbruke mer enn
jorden hvert år klarer å reprodusere, eller slippe ut mer
forurensning og klimagasser
enn jorden klarer å rense opp i.
Det er beregnet at verdenssamfunnet faktisk allerede midt i
august har brukt opp jordens
kapasitet for det året. Konsekvensen av det er dels at vi står
midt oppe i den største
artsødeleggelsen siden
dinosaurenes tid, og hvor både
planter og dyrearter forsvinner
i en takt verden knapt har sett
før. Det betyr også at vi stjeler
fra våre egne etterkommere,
slik at de har mindre sjanse til å
oppleve samme velferd som vi
selv har vokst opp i. For hvert
år skaper vi en mer ustabil
verden, hvor det blir stadig mer
å rydde opp i. I tillegg fører vårt
overforbruk til at vi mer og mer
er i ferd med å skape noe som
godt kan kalles et globalt
apartheid. Det er umulig at alle
på jorden skal ha det samme
materielle forbruket som vi
har. For å forsvare vår rikdom
så beskytter vi Norges og
Europas grenser stadig mer
innbitt, og lar heller tusener
drukne i Middelhavet enn å
jobbe for en mer bærekraftig og
rettferdig verdensorden. Slik
sett henger både miljø, forbruk
og flyktningproblemene tett
sammen. Vi kan sikkert kjøpe
oss ut av mange av verdens
problemer ganske lenge, hvis vi
ikke har noen problemer med
at mye av vår velstand baserer
seg på at den ofte produseres
under slaverilignende forhold.

Disse to fotografiene viser forandringene som nå skjer i Gylteåsen. En begrenset del av søndre
område.(Deler av Gylteåsveien/Glosliveien) er omregulert til helårs boliger. Det virker som om
utbyggingen er godkjent uten hensyn til områdets karakter. Boligene som hittil er satt opp forandrer
Gylteåsens karakter totalt. Som vist på det ene av de fotografiene, fremstår de nye boligene nærmest
som «høyhus» og fremmed element i dette vakre området av Frogn. Dersom denne boligtypen blir
trenden i området vil noe meget viktig av Frogns særpreg bli ødelagt for alltid. Sett fra fjorden vil
også området miste sitt vakre preg. Er klar over at fortetning er trenden og at hus settes på «høykant» for å utnytte tomtene best mulig økonomisk. Men det må tas nødvendig hensyn til området og
naturen der nye boliger settes opp. Denne boligtypen, og fortetning som her er i ferd med å gjennomføres, passer ikke i Gylteåsen.

Gylteåsen i Drøbak en
perle i forandring?
Steinar erikSen

Som de fleste i Drøbak og Frogn kjenner til er
Gylteåsen et fantastisk område. På det
smaleste stedet i Oslofjorden hever landskapet seg vakkert opp til godt over hundre
meter over fjorden. Her er en av innfallsportene til Frognmarka med bla Øvre og Nedre
Dammen og sitt attraktive tur og rekreasjonsområde.
Fra hele Gylteåsen er det en fantastisk
utsikt omtrent fra Jeløya i sør og nordover
mot Oslo, og til historiske Oscarsborg Festning.
I åsen finner vi mange velstelte og koselige
hytter men også noen helårs boliger. Hytter
og de få helårs boligene som finnes er bygget
slik at de passer inn i den vakre naturen. Her
er også mange koselige og fine veier som lett
kan brukes bla med både barnevogner og
rullestoler. Området har nærmest en parkmessig karakter. Sett fra sjøsiden framstår
området også helhetlig og landskapsmessig
På lengre sikt bidrar dette
likevel til sosial og global uro og
en mer usikker framtid.
Grunnleggende for Miljøpartiet De Grønne er at økonomien
må være underordnet økologien. I dag er det langt på vei
motsatt. Verden forholder seg
til en menneskeskapt økonomi
som det realpolitisk avgjørende. En slik illusjonspolitikk går
jo en stund, men ikke i lengden. Jordens grenser er jordens
grenser selv om de som
dominerer samfunnets agenda
prøver å late som vi ikke
behøver å bry oss.
For å skape en bærekraftig

harmonisk. Gylteåsen er på en måte ikke bare
tilrettelagt for hyttebrukere. Store deler av
Frogns beboere og andre benytter dette vakre
området til turer, ser på utsikt over fjorden og
nyter av kvaliteten av å bo, tilhøre og besøke
Frogn og Drøbak.
Men noe er i ferd med å bli forandret i
Gylteåsen:
Det er derfor nødvendig at kommunen
griper inn og legger fram en samlet og
helhetlig plan for hele Gylteåsen før det er for
sent.
Regulerings/utbyggingsplanerfor området
må vise at dette unike området i Drøbak ikke
må ødelegges av boliger som på ingen måtte
passer inn i området. Inntil en helhetlig plan
for området foreligger og er politisk stadfestet
og godkjent, må det ikke aksepteres dispensasjoner for videre utbygging av boligtyper som
vi nå ser reiser seg i Gylteåsen.
Samtlige av Frogns politiske partier har her
et stort ansvar.

verden må alle større aktører
og politiske forvaltningsnivåer
bidra med sin rimelige andel.
Det er i kommunene livet
utspiller seg. Vi fikk dermed i
fjor igjennom i kommunestyret
at Nesodden skal arbeide for å
få forpliktende klimaplaner og
et godt nok klimaregnskap for
at det skal bli gjennomførbart.
Dette er nok ikke helt på plass
enda, men vil ha høyeste
prioritet for oss i neste kommunestyreperiode.
Man skal ikke blåse av
betydningen det vil ha om vi
klarer å gjøre Nesodden til en
foregangskommune innen

miljø og bærekraftig utvikling.
En ting er at det vil gjøre
Nesodden til en enda triveligere kommune. Det bygger på
vårt grønne særpreg, samtidig
som det er framtidsrettet og
vitaliserende. Men like viktig er
at det sender et kraftig signal til
andre kommuner om å løfte
miljø og klima høyere opp på
dagsorden hos seg også. Til
sammen kan vi dermed skape
et tilstrekkelig grønt skifte til at
det er lettere å være optimistisk
for framtiden, og da ikke bare
vår egen, men også til de rundt
oss og de som kommer etter
oss.

Verdens miljødag har altså
bærekraftig forbruk som et
hovedtema i år. Det er en
påminnelse om at det ikke er
mulig å tenke miljø uten å
trekke inn handel, næringsliv
og forbruk. På tross av at vi på
vesentlige områder allerede
har overskredet jordens
kapasitet har Norge likevel en
målsetting om en tredobling av
det private forbruk. Det sier
egentlig seg selv at det ikke er
mulig, og i hvert fall er det ikke
et bidrag til en mer bærekraftig
og rettferdig verden. De globale
forskjellene er allerede raskt
voksende.
FN har vedtatt noen bærekraftsmål, som det skal jobbes
videre med i høst. Blant disse
finner vi disse:
– Gjøre byer og bosettinger
inkluderende, robuste og bærekraftige
– Ta aktivt og umiddelbart
ansvar for å bekjempe klimaendringer og konsekvensene
av disse
– Bevare og bruke hav og
marine ressurser på en bærekraftig måte
– Beskytte, gjenoppbygge og
fremme bærekraftig bruk av
jordas økosystemer, sikre
bærekraftig forvaltning av
skog, bekjempe ørkenspredning, stoppe og reversere
erosjon og trygge artsmangfoldet
– Fremme fredelige, inkluderende og rettferdige samfunn
for bærekraftig utvikling med
effektive og ansvarlige institusjoner på alle nivå
– Styrke mulighetene for
bærekraftige tiltak og globale
partnerskap for bærekraftig
utvikling.
Det er en del flere, men vi ser
umiddelbart at dette er mål
som må virkeliggjøres både på
lokalt og regionalt plan om de
skal gi noe mening. Det er
urealistisk å tro at dette er noe
som bare handler om ”de
andre”, mens vi bare skal
fortsette med ”business as
usual”.
Vi tror at Nesodden passer
godt som en kommune som
kan gå foran, siden befolkningen her er godt over gjennomsnittlig kosmopolitisk orientert, i tillegg til at vi er glade i
natur og miljø. Vi skjønner at
dette er to sider av samme sak.
Å ta vare på og videreutvikle
Nesodden må sees i lys av vårt
ønske om å ta vare på og
utvikle både Norge og verdenssamfunnet i en mer bærekraftig retning. Dette skal vi klare!

