Nytt liv på Tinkern
Tinkern er vårt nabolags hemmelige hage, vår lille oase
og avholdte pusterom. I mer enn 40 år har
Beboerforeningen reddet Tinkern fra å bli bebygget
gang på gang, og forsøker på beste måte å holde liv i
vår grønne lille lunge, som er akkurat litt for liten til å bli
kalt park. I fjor fikk vi uventet drahjelp fra flere hold.
Det er mulig det er fordi Tinkern ikke er en «ekte» park at den har
fått litt stemoderlig behandling. Mens St. Hanshaugen,
Grünerhagen og Frognerparken blir beplantet med sesongens
blomster og får sine busker og trær profesjonelt beskåret av
selveste Bymiljøetaten, er Tinkern overlatt til Bydel Frogner og
deres skrantende økonomi. Fra tid til annen har bydelen riktig nok
sluppet noen løs med motorsag og stor plenklipper, men resultatet
er som regel blitt litt for minimalistisk etter vår mening.

Støtte til opprusting
Men for et par år siden mottok bydel Frogner støtte fra
Sparebankforeningen på kr 400.000,- og denne har de brukt godt!
Støtten skulle gå til en nødvendig oppgradering av lekestativene på
Tinkern, som var i en sørgelig forfatning. Det har tatt litt tid, men nå
er ikke bare lekestativene oppgradert, men det er kommet til flere
nye. Til stor lykke kan asfaltbarna nå boltre seg blant karusell,
trampoline, klatrestativ og husker. Resultatet av oppgraderingen er
at Tinkern igjen vrimler av lekende barn til alle tider og i alle aldre!

Trikk gjennom idyllen
Men Tinkern står fortsatt i fare for å bli bebygget. Ruter står ved
sitt forslag om å legge Fjordbytrikken tvers gjennom idyllen. Høsten
2014 holdt Ruter møte for beboerne i området og en fulltallig
samlingssal møtte opp. Til store protester fikk de fremmøtte vite at
valget sto mellom å legge trikketraseen nærmere husrekken eller
lengre inn i parken, og om traseen også skulle ta med seg hele
Skillebekkparken samtidig, eller bare deler av den.
Beboerforeningen står fast ved sin løsning, at Fjordtrikken bør
stanse ved Filipstad inntil videre avklaring, og lage en snuplass
her, et såkalt buttspor. Slik kan det være i påvente av at
Jernbaneverket oppgir sitt store område for togsett som ikke er i
drift.

Protestfest
Lars Lillo Stenberg på scenen, flere hundre tilskuere med
medbrakte piknik-kurver, kravlende barn ved scenekanten,
kule ungdommer med fotballen under armen – og så:
Stakkers Oslo braker løs. Full jubel! Deretter Oslo storband
og det hyperlokale Vika Allnight Backyard band med sin
tøffe vokalist, Rosa Røger. At Tinker’n har mange tilhengere
og brukere ble til fulle bekreftet da lokalpatrioten Paul Amble
åpnet utstillingen Kunst finner sted på Tinker’n i fjor
sommer. Vi skulle gjerne ha bevart de flotte
speilinstallasjonene her for alltid. Men hensikten med
utstillingen og åpningsfesten, nemlig å sette fokus på
Tinker’ns betyding for nabolaget, den kan neppe feiltolkes!
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Dette er en av de spennende speilskulpturene som ble satt opp
i Tinkern

Ambassaden til bydelshus
Av Geir Rognlien Elgvin
USAs ambassade ligger fint til på Ruseløkka. Vi som bodde
på Ruseløkka i 2000, opplevde da for første gang
automatvåpen på åpen gate. Etter bombingen i Aden, blusset
terrortrusselen opp året etter, og sikkerhetsstandarden rundt
Saarinens mesterverk, har tatt helt av, og de fleste er blitt vant
til det avskrekkende gjerdet som nå har stått der i altfor lang
tid.
Ruseløkka er et av få strøk hvor vi ikke har tilgang til
bydelshus. Det merker vi blant annet i Ruseløkka/Skillebekk
beboerforening. Jeg synes det hadde vært strålende å ha
tilgang til et møterom for alle de aktiviter som går på
byutvikling, og vern av våre nærområder til beste for oss som
bor her. I et møte om mikrotiltak for å bedre miljøet på
Ruseløkka tidligere i år, tok jeg opp dette med at USAs
ambassade kan bli et bydelshus. Det er jo voldsomt ambisiøst
folkekrav, og jeg er jammen ikke så sikker på at det er så
mange andre enn meg som mener at det er noe å jobbe for.
Det er mange som vil til Ruseløkka. Politiet har vært ute i
media og meldt sin interesse, det er flere som har nevnt at
Fredssenteret bør flytte noen kvartaler nærmere
Nobelsenteret, og i tillegg er det sikkert et sted mellom 10 og
20 andre virksomheter som synes bygget er like fint som det
jeg gjør.
Min svigermor har fortalt at hun kunne bruke biblioteket der på
60-tallet. Deichman Ruseløkka er god etterbruk. En blanding
av undervisning og å ta i bruk de fine områdene rundt bygget
er også bra. Det er et fint fall fra fronten (som peker mot
hjørnet av Dronningparken) til nedre del mot Løkkeveien.
Starten av Hansteensgate kan brukes til å lage en liten park.
Allikevel er det viktig at bygget finner en ny form bruksmessig
som gjør at man som beboer kan benytte atriet i midten, og
en kommende takterrasse til felles formål.
Det viktigste med dette innlegget er at flere engasjerer seg for
at Saarinens glimrende bygg blir innbydende og igjen blir et
hyggelig tilskudd til vårt strøk.

