
Til info:  

 

 

Nærmiljøet er rystet over bydelsdirektørens innstilling til AU. Flere ønsker å gå til klageorgan, media 

osv på bakgrunn av den lange historikken over vår bydels nedprioritering av vårt område. Vil minne 

om hvor mange som møtte opp på EBYs åpne møtet på skolen. Velforeningene ønsker ikke å foreta 

noen forhastet, og vil avvente den politiske prosessen i komiteene og BU. Men først ber vi pent om 

at bydelsadministrasjonen revurderer sin innstilling til AU, og hvis ikke gi dere anledning til å svare ut 

følgende:  

  

Først, vi ønsker oss ikke bare en "samleplass", vi ønsker å dekke primærbehov. De tre 

velforeningene her nede har arbeidet hardt med den endelige innstillingen til EBY (oversendt 

bydelsadministrasjonen i går) og ber om at bydelsadministrasjonen tar seg tid til en grundig 

gjennomlesning. Slik som innstillingen fremstår nå, virker det ikke som våre innspill er hensyntatt. o 

Hele bydelen er inkludert, og vi ønsker å fortsette og utvikle vårt nærområde til å være hele 

bydelens bade-, rekreasjon og mosjonsområde. Det har det fungert som i alle år, og det vil øke med 

Bekkelagsbadet.  

  

Vi stiller spørsmål ved om bydelsadministrasjonen har løst oppgaven ved å også vurdere de 

inntilliggende tomtene, og se på helhetspotensialet til området?  

 

Ønsker ikke bydelen å dekke noen behov på Nedre Bekkelaget bortsett fra barnehage? Det må tas 

hensyn til bydelens geografiske utforming når beslutningene tas. Det er ikke tilstrekkelig at disse 

tjenestene tilbys i øvre del. Det er ingen kollektivforbindelse opp til «høyden», og vei, jernbane og 

110 høydemetre med bratt stigning er en barriere både for eldre og barn som ønsker å benytte 

bydelens nåværende tilbud. Bilbruk er lite bærekraftig. Dette er argumenter som ble støttet 

enstemmig både i bydelen og Bystyret ift barnehagesaken, og likeledes bør det være gjeldene for 

dagsenter, barne- og ungdomsklubb, fastlege og øvrig helsetilbud. Vi minner om at det ble gitt 

kritikk til bydelsarbeidet i plenum i Bystyret for at det var innbyggerinitiativ som måtte til for 

barnehagesaken. 

  

·    Det er en klar mangel på fastleger i bydelen vår og det vil forverres. Pt finnes 36 fastleger i 

bydelen. 30 av legene har fulle lister, noe som gir en lav andel åpne lister på 16,7 %. Nasjonalt var 

andelen 36 % i 2017. Hele 41 % av fastlegene i bydel Nordstrand er over 60 år gamle. 

·    Dagens legetilbud på Bekkelagstunet er ustabilt og mangelfullt. Det er opp til flere timer lang 

ventetid på venterommet, fasilitetene er i meget dårlig forfatning og det er et lite attraktivt kontor å 

ha praksis i. Det er derfor nødvendig med en langt bedre ordning for å rekruttere flere fastleger til 

området. Et helsesenter vil dekke fastlegetilbud og andre viktige helsetilbud. Det vil også være 

inntektsbringende, langsiktig og stabilt.  Stiftelsen Bekkelagstunet kontaktes stadig av helse- og 

omsorgstilbydere som ønsker å være en del av et helhetlig helsetilbud i nærmiljøet. Dette viser et 

marked for et tilbud med langt bredere funksjon enn det som finnes i dag. Helsetjenester som 

helsesøster, tannlege, fysioterapeut, frisør, ernæring og hudpleie kan inngå i helsesenteret. 



  

Vi ser utfordringen med at skolekretsen vår nå på vel 3000 ikke er det mest kostnadseffektive 

området i bydelen, men nå er geografien slik den er, og det må bydelen ta hensyn til. På tross av 

geografien er potensialet likevel stort, hvis bydelen og Oslo Kommune satser her. Vi ser allerede at 

barnehagen og skolen rekrutterer fra Sørenga, og potensialet er stort for at flere vil flere trekke til 

området med forbedret tilbud. Eksempelvis vil PU/demens/spesialboliger øke grunnlaget for 

dagsenter og helsesenter. Vi forstår det som om bydelen ikke har dette behovet pt pga satte formål i 

investeringsbudsjettet, men det bør tenkes langsiktig. Behovet vil komme. Mandatet til EBY er å se 

på helheten, Ormsund Leir OG tilgrensende områder.  Vi forstår at ikke selve Ormsund Leir egner 

seg til boligdelen, men det gjør de tilgrensende områdene. I tillegg er områdets naturlige utforming 

som en sansehage, med flotte tur- mosjon og rekreasjonsmuligheter, sjø, skog, trygt og ressurssterkt 

nærmiljø og det nye Bekkelagsbadet, er en helt unik beliggenhet for denne type prosjekt.  

  

Hvis bydelsdirektøren står ved sin innstilling, så ønsker vi en skiftelig tilbakemelding på følgende:  

• Hvorfor skal ikke denne delen av Bydelen ha nærhet til et servicetilbud?  

• Hvorfor skal vi ikke ha en god fastlegeordning? 

• Hvorfor skal vi ikke ha ett eneste kommunalt tilbud til de eldre? 

• Hvorfor skal vi ikke ha ett eneste kommunalt tilbud til barn- og unge?  

• Hvorfor skal ikke nærmiljøet forøvrig ha en møteplass?  

  

Slik vi ser det strider dette mot flere av Oslo Kommunes fokusområder som nærhet til tilbud, 

bekjempe ensomhet, gi barn og unge trygge oppvekstsvilkår, bedre folkehelse, få de eldre til å bo 

lenger hjemme osv. Det er bydelsadministrasjonens oppgave å sørge for at også denne delen av 

bydelen vår får dekket innbyggernes behov. 

  

Vi står klare med et fantastisk lavterskel- og breddetilbud som vil være attraktivt for bydelens eldre, 

demente, funksjonsnedsatte, skolelever og barnehagebarn. I tillegg gjør vi det kostnadseffektivt ved 

å videreføre leieavtaler som sikrer en grunnleggende inntekt, og å dele på lokaler og ressurser slik at 

en får maksimal turnover på lokalene. En kostnadseffektiv foregangsløsning for sambruk.  
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