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Deres ref . nr 200901155-22

Vedlagt følger Bydel Nordstrands uttale Lse i ovennevnte sak .

Brevet sendes også pr . post i dag .

God påske !

Mvh Gunn Tove Bjørkli
konsulent Nordstrand bydelsutvalg
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Jorleif Jørgenvåg 200900258-9 Gunn Tove BjørkIi, 23 49 50 72 / 02 180 561.0

SKULPTUR- OG KULTURMINNEPARK PÅ EKEBERG  -  FORHÅNDSUTTALELSE
FRA BYDEL NORDSTRAND

Bydelsutvalgets arbeidsutvalg behandlet saken på sitt møte i går 25.03.2010, etter delegert
fullmakt pga svarfrist, hvor det ble fattet følgende enstemmige vedtak (1 H, 1 A, 1 KrF, 1 V):

Arbeidsutvalgets vedtak:
1. Bydel Nordstrand er p ositiv til det f remlagte p langrunnlaget. Skulp turp arken og
gondolbanen vil bidra til en generell standardhevning av dette viktige området.

2. Tiltaket vil, sammen med utbyggingen av Bj ørvika, øke tilstrømmingen til området. Det er
derf or viktig å legge f orholdene godt til rette f or adkomst med kollektivtransp ort og sykkel.
Hovedsykkelveinettets trase mellom Sj ømannsskolen og Bisp egt/ Dr Euf emias gt f orutsettes
f ullf ørt. Bydel Nordstrand støtter i den f orbindelse f orslaget om å legge Ekebergbanen i tunnel
mellom Sj ømannsskolen og Konowsgt. Dette vil gi gode p lassf orhold f or både gående og
syklende på denne strekningen.

3. I3ehov f or parkeringsp lasser i dette området bør vurderes nærmere

Dato: 26.03.2010

4. Det f orutsettes nært samarbeid med PBE i f orhold til ny reguleringsp lan f or Ekebergsletta.
Dette gjelder sp esielt gj ennomgående gangveier, herunder belysningsp lan og skiltp lan.
Universell adkomst må også etableres.

5. Skulp turene bør i større grad samles ved bygningene i Kongsveien 21 og 23,
Ekebergrestauranten, ved det f oreslåtte vannsp eilet og endestasj onen ved gondolbanen

Dette til orientering.
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Jan Nordahl Gunn Tove B ørkli
spesialkonsulent konsulent bydelsutvalget

Bkebergveien 243
1166 Oslo
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