Grønt er gull !
Er du glad i blomster og grønne vekster – og har
kanskje ikke hage selv? Da er kanskje
geriljaplanting noe for deg  Som en del av den
nystiftede Ruseløkka-aksjonen (som ennå ikke
har funnet sitt egentlige navn) fortsetter vi vår
forskjønning av bydelen vår i det stille. Kanskje
noen la merke til de søte blomstene i den triste
betongkassa foran sideinngangen til den gamle
Lærerhøgskolen i Forming i Ruseløkkveien i fjor
sommer? Ifjor ble det nemlig plantet ut
sommerblomster på enkelte strategiske steder
hvor jorden står øde og tom, åpenbart under
bydelens forskjønningsradar og muligens også
budsjett.
Vi fortsetter med å gjøre byen vår vakrere med
blomster og etterhvert andre planter, som
nyttevekster, urter. Selv har jeg noen selvsådde
tomater jeg skal plante og noen blomsterfrø jeg
skal hive ut, i tillegg til sommerblomster jeg skal
tigge meg til fra grønnsakbutikken (også kalt
Tyrker’n) på hjørnet av Observatoriegata og
Huitfeldsgate. Prinsippet med geriljaplanting er
nemlig at det ikke skal koste noe, ideelt sett.
Geriljaplanting er sosialt og veldig hyggelig – og
man bringer skjønnhet og glede til alle beboerne i
Ruseløkke og Skillebekk! Har du lyst til å gjøre
dine hender svarte og grønne med blomster,
såing , plantetigging, frø og/eller har gode idéer
og kanskje frø (? :-) er det veldig hyggelig. Ta
kontakt med Karen J. Verne på
kjverne@gmail.com eller Facebook.
Lenke til artikkel om geriljaplanting:
http://www.studenttorget.no/index.php?show=379
8&expand=3797,3798&artikkelid=9042

Lassonsgate – miljøgaten som
forvitrer
Lassonsgate var en av Oslos første miljøgater. Det ble
anlagt lekearealer, oppholdsarealer med utemøbler, og
en variert beplantning med blomster og busker, og en
fantastisk rekke med kirsebærtrær. Ifm anleggelse av
Vestbanetraseen på slutten av 1800-tallet ble det
plantet en rekke med almetrær som det stadig er noen
igjen av. Nå er både trær og lekearealer iferd med å
forsvinne, heller synker i løse grunnen og det hele
fremstår ganske nedslitt.
Da planene om å legge lokk over jernbaneskinnene og
bygge boliger i 5 etasjer + loft oppå ble lansert førte det
til et sterkt beboerengasjement både for å hindre
utbyggingen, og for å bevare trærne og Lassonsgates
særpreg. Spådommene om tredød var mange, men
idag, mer enn 10 år etter ferdigstillelse av byggene står
de fleste trærne. Stort var sjokket og skuffelsen over
å se at 2 kirsebærtrær og ett almetre ble felt nå i mars.
Bymiljøetaten grunngir fellingen av kirsebærtrærne
faglig og sikkerhetsmessig. Det må vi akseptere, selv
om vi stadig ikke vet om det blir gjenplanting, hvilket vi
ønsker. Så langt er det ingen som har kunnet si hvorfor
almen måtte bøte med livet. Var det et uhell eller en
«sabotasje»? Bymiljøetatens ulovlighetsavdeling er på
saken.
For noen år siden sørget Beboerforeningen for å skaffe
midler til bordtennisbord. Dette har vært en suksess fra
dag en. Vi har med glede kunnet konstatere at
bordene som vi satte i hhv Lassonsgate og i Framnes
Terrasse ikke har krevet noe vedlikehold siden de ble
montert. Lekeapparatene i Lassonsgate har vært til
glede for de minste gjennom flere tiår, men nå er det
kun sklien tilbake. Husker og gynger har blitt demontert
pga manglende oppfyllelse av sikkerhetsforskrifter. En
beboeraksjon som samlet inn kr 10.000,- forsøkte å få
Bydelen med på et spleiselag for å få på plass nye
husker. Dette har desverre ikke ført frem

Bydelsadministrasjonen
anbefaler nå at vi søker
midler fra
Sparebankstiftelsen eller
andre velgjørere. Det er
trist at kommunen ikke
har råd til å opprettholde
og vedlikeholde denne
lille oasen som de så
fremsynt anla for 40 år
siden.
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