Kanskje det også hjalp å få et stort oppslag i Aftenposten.
Her fikk styret komme til orde med det absurde i ideen om å
flytte det tapte parkarealet til toppen av et 16 etasjers høyt
bygg. Skulle man være nødt til å ta heisen opp for å lufte
hunden eller spille fotball? Og hvor lenge ville utbygger
klare å holde denne løsningen offentlig?

Vår løsning

Sommerfrydparken i dag. Pecunia har satt parken pent i stand, men
grusplassen er ødslig og trenger sårt til aktivitet..Beboerforeningen håper noen
kan sponse strøket med et par bordtennisbord eller sjakkbord. Ballbinge hadde
vært supert !

Ingen fryd til sommeren
Det så mørkt ut – bokstavelig talt – da Winta eiendom fikk
flertall hos bydelspolitikerne for planene om et 16 etasjers
høyt tårn i Sommerfrydparken/Strupen. Tårnet, som skulle
romme kontorer, ville ha kastet sine skygger langt innover i
Vika og sperret utsikten til både byen og himmelen. Det
tapte parkområdet var planlagt erstattet med en grønn flekk
på taket av tårnet.
Beboerforeningen har mobilisert alle krefter for å hindre
høyhuset i å bli en realitet. Styret fikk med seg naboene
Pecunia, Thon og Aberdeen, alle store eiendomsaktører, som
var like lite interessert i å tette igjen denne lille grønne lungen
som beboerne rundt. Flotte tegninger fra landskapsarkitektene
Bjørbekk og Lindheim viste flere muligheter for hvordan parken
kan få nytt liv, for det er ingen tvil om at området har lenge vært
vanskjøttet og lite brukt.
Kampen for parken
Med tegningene under armen og planene klare for nytt liv har
Beboerforeningens styret vært på flere runder hos både
bydelspolitikerne, Bystyret og Byrådet. Over alt hvor vi kom
hadde utbygger Lars Windfelt i Winta eiendom allerede vært før
oss, men vi ga oss ikke. I egen bydel fikk vi skuffende nok ikke
medhold, mens både Bystyret og Byrådet syntes vi hadde en
god sak. Ikke minst fordi vi også hadde med oss forslag til
løsning.

Den nye ambassaden på Huseby skulle vært ferdig i
2015, men blir ikke ferdig før til neste år.
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Planen for å bevare Sommerfrydparken er like enkel som
den er god: Å skape aktivitet. Allerede etter
Beboerforeningens generalforsamling i fjor begynte de
første aktivitetene: den nyutnevnte geriljaplantegruppen fikk
midler fra foreningen og satte i gang med planting, allerede
før parken formelt var vernet mot utbygging.
Planen er den samme som den vi lanserte i 2010: vi ønsker
en ballbinge, vi ønsker bordtennisbord og vi ønsker et
lekestativ. Med andre ord, vi ønsker et yrende liv av barn og
unge, gjerne voksne også, som utfolder seg i lek og
konkurranser. Forrige gang vi lanserte planen trenerte
Munkedamsveien 37 AS, som har en avtalefestet rett til
bruk av parken, våre forslag i mer enn to år. Denne gangen
har vi med oss politikerne og ikke minst har vi med oss
eiendomsaktøren som forvalter parken, Pecunia eiendom.
Pecunia hadde lovet oss penger til aktivitetsutstyr, men
Winta tillater ikke at noe settes opp. Dessverre har fortsatt
ikke Winta gitt opp håpet og Munkedamsveien 37 AS har
igjen motsatt seg planene om aktiviteter.
Men vi gir oss ikke! Og med både politikere og store
eiendomsaktører i ryggen er vi ett skritt nærmere en
frydefull park – om enn ikke til sommeren.

Saarinens bygg i Henrik
Ibsens gate skal fredes.
Byantikvaren i Oslo jobber nå med å utarbeide et
fredningsforslag for ambassadebygget i
Henrik Ibsens gate. Antikvar Olaf Steen hos
byantikvaren sier dette til Ankern:
Det er svært høye arkitektoniske og kulturhistoriske
bevaringsverdier knyttet til ambassadebygningen i
Henrik Ibsens gate. Byantikvaren har i lengre tid vært i
dialog med ambassaden omkring den fremtidige
fredningen av ambassadebygget, og Byantikvaren vil
varsle oppstart av fredningssaken så snart vi får
klarsignal fra ambassaden eller når den legges ut for
salg. Når varselet er klart vil vi gå i gang ved å
utarbeide selve fredningsforslaget. Dette vil si at
fredningssaken og et eventuelt salg vil gå parallelt, noe
som vil kreve rask fremgang i saken, uten at vi på det
nåværende tidspunktet kan si når fredningsforslaget vil
være ferdig og når et endelig fredningsforslagvil bli
vedtatt av Riksantikvaren.
Se ellers innlegget til Geir Elgvin som har gjort seg noen
tanker om etterbruken av Saarinens ambassadebygg.

