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Positiv makt





Why not here, 800 m west of the location? 





Husebyskogen: Siste 
større naturområde 
igjen i Oslo Vest



Fra UTKAST til Grøntplan, Oslo kommune mars 2009

Husebyskogen
Frognerparken
Slottsparken
Torshovdalen
Ekebergsletta

Kart 1 Planmessig sikrete parker over 100 dekar 

Fortetting og 
befolkningsvekst















Men det skjedde ikke bare hos oss





Prof. Kine Halvorsen Thorén,  UMB



5000 mål borte på 12 år

Grøntregnskapet
går ikke opp

Kilde: 
Geodatasenteret AS
Arendal

Mer grønt  

Mindre 
grønt





Grøntareal i Oslo

• Ifølge utkast til kommuneplan 2008 - 2025 er det 
beregnet at grøntareal pr. person vil bli kraftig 
redusert. 

• I Indre by vil arealet bli redusert med 23 
prosent, i hele byen med 10 prosent. 

• I 1998 var det 49 kvm grøntareal pr. Oslo-borger. I 
dag er det 47 kvm. I 2025 er arealet beregnet til 40 
kvm. 

• Kilde: Oslo kommune





Minst 25 
konfliktsaker
i forrige 
bystyre-
periode

Halvparten
stoppet av 
Aksjoner

Er
Aksjoner 
eneste 
effektive vern 



Vernet er svakt – rått parti for 
aksjonister

• Vanskelig å medvirke i kompliserte prosesser 
• Fragmentert motstand – hver aksjon på sin tue
• Aksjoner kommer sent på banen og er svak part 

mot utbyggere som har har penger, erfaring, 
kontakter og forhåndsavtaler 

• Rikspolitiske retningslinjer om erstatningsarealer 
forvaltes tilfeldig og brukes like gjerne som 
argument for å bygge … ”jamen vi har jo 
erstatningsarealer…”

• -og loven brytes systematisk ….
• Hemmelighold
• Kontakt mellom kommune og utbygger tidlig i 

prosessen gir planmyndigheter følese av 
forpliktelse over utbygger. 



1. Få oversikt over prosessen!

• Hvem bestemmer underveis?
• Hvem bestemmer til slutt? 
• Hvem gir innspill? 
• Når er det din tur å gi innspill?

• Du slipper ikke unna dette!! 



2. Mobilisér!

• Representér mange!
• Mobiliser grupper som støttespillere: velforeninger, borettslag, 

organisasjoner
• Lag et opprop eller gruppe på Facebook
• Vær en stor aksjonsgruppe og del på jobbene.
• Husk, frivillig arbeid er frivillig. Ikke bli sur på de som ikke har 

tid! 



3. Informér

• Gi direkte informasjon med e-post, hjemmeside, løpesedler 
og folkemøter. 

• Informer pressen
• Sørg for saklig omtale gjennom dokumentasjon og sitatsjekk. 

Korriger umiddelbart feil gjennom leserinnlegg og kontakt med 
journalist. Ikke forvent støtte fra pressen.

• Ikke irriter deg over pressen. Det er ikke pressens jobb å drive 
aksjon. 

• Vær saklig



4. Argumentér

• Hold deg til fakta, aksepter andre meninger. Vær engasjert, 
men saklig. 

• Vit hvem som er motstanderen. Ikke vær redd for å snakke 
tydelig. 

• Husk, uten motdebattanter blir det ingen debatt!

• God debatt skal opplyse saken!



5. Følg med på saken!

• Vær paranoid!
• Les alle saksdokumenter. Abonner på info.
• Krev innsyn i alle dokumenter og klag på alle avslag om 

innsyn til Fylkesmannen. Ved trenering be 
Sivilombudsmannen om hjelp. 

• Lær deg offentlighetsloven. Du HAR rettigheter. 



6. Snakk direkte med politikerne

• Lokalt og sentralt.
• Gå i åpen halvtime og på deputasjoner.
• Politikerne ønsker arenaer for å møte velgere. 
• Politikere er frivillige ildsjeler. 

• De trenger deg for å gjøre en god jobb! 



7. Pass på helsa

• Det blir tøft. Støtt hverandre og ta vare på ildsjelene! 
• Vær forberedt på mye jobb og et langt løp. 
• Spar på kreftene. Ha få møter og mange mailer. 
• Ikke gi dere!



8. Stå sammen og knus mytene

• Naboer klager alltid
• Jammen det er bare en liten del av et stort område
• Jammen det er ingen som bruker det
• Det er bare et kratt
• Det er jo helt nedslitt

• Et sted må den jo ligge…..



Legg dere inn på Facebook

Nettverk for vern av grønne lunger









Er det noen her som heter 

Theri Pousi?




	Margrethe Geelmunden_kamp om grønne områder

