
Se alle de gode tilbudene på strommenstorsenter.no

Tilbudene gjelder t.o.m. lørdag 18/3

All fisk fra Findus

-40% Knall
pris!

Salt lammekjøtt
pr kg, Gilde

3990

Begrensninger på tilbudene kan forekomme. Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgte varer. Salg kun til private husholdninger. Finn din nærmeste butikk på spar.no Alltid tilbud på noe godt!
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Felleskjøpets 
største åpner
SIDE 18 OG 19

Kjemper videre 
for kvinnefotball
SIDE 30 OG 31

tO r S DaG
1 6 . m a r s 2 0 1 7
N r 6 4 • U k e 1 1
Å r g a n g 1 1 6
L ø s s a L g k r . 3 5 .0 0

Vil tvinge  
fram flere 
utesteder

VIL StILLE KraV tIL utbyGGErnE: 
Turid Kristensen (H). SIDE 4 OG 5

- Sprøtt  å måttE tIL  OSLO FOr å Gå ut
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løRenskog: Høyre 
vil stille krav til utbyg-
gerne om å lage treff-
steder, eksempelvis 
langs Skårersletta.      
– Vi vokser i rekord-
fart, men mangler 
steder hvor vi kan ha 
det hyggelig sammen, 
slår Turid Kristensen 
(H) fast.
TorsTein DaviDsen
toda@rb.no
948 13 430

Høyres gruppeleder la nylig ut 
en video på Facebook der hun 
tar til orde for at kommunesty-
ret må stille krav til utbyggere 
om å etablere flere utesteder.

– Jeg synes det er helt sprøtt 
at i en kommune med 37.000 
innbyggere så må mange frem-
deles reise til Lillestrøm eller 
Oslo hvis de skal være ute 
sammen og hygge seg på friti-
den,» sier Kristensen.

Videoen er vist nesten 17.000 
ganger og har ført til mye debatt 
og mange reaksjoner.

– Jeg tror aldri jeg har fått så 
mye respons noen gang, og de 
aller fleste er helt enige i at det 
er et stort behov for flere treff-
steder i Lørenskog. Dette er noe 
folk ønsker seg og som de har 
savnet! slår Kristensen fast.

Forslaget ble nedstemt
Da detaljreguleringsplanen for 
det såkalte delområde 8 på Skå-
rer Vest – Triaden og området 
rundt – ble vedtatt i kommune-
styret 8. februar, foreslo Line 
Berger Sørli på vegne av Høyre 
og Frp at følgende setning skul-
le legges inn i reguleringsbe-
stemmelsene:

«På gateplan mot Sentralplas-
sen og Skårersletta skal det loka-
liseres forretning/bevertning, 
primært bevertning.»

Forslaget ble nedstemt, mens 
Martin Bjerke (SV) fikk flertall 
for følgende formulering:

«Fasade med publikumsrette-
de formål mot Sentralplassen og 
Skårersletta utformes med 
transparens og med adkomst di-
rekte fra gaten, dette for å unngå 
et lukket gatesenter og oppnå 
mest mulig liv i gatebildet.»

ordføreren til motmæle
I videoen på Facebook ankla-
ger Kristensen sin politiske 
hovedmotstander for å være 
imot å etablere utesteder langs 
Skårersletta.

– Vi ville ha flere kafeer, re-
stauranter, vinbarer, puber – 
rett og slett steder hvor Løren-
skogs innbyggere kan treffes og 
ha det gøy. Det sa Arbeiderpar-
tiet nei til, sier hun i videoen.

Dette fikk ordfører Ragnhild 
Bergheim til å reagere.

«Turid, dette er ikke redelig!» 
skrev hun – og presiserte at Ap 
aldeles ikke sa nei til utesteder 
og bevertning, men at hele pla-

nen tvert imot legger opp til at 
det skal bli god plass til slike til-
bud langs Skårersletta.

«Som politiker kan vi ikke be-
gynne å bestemme hvem sentre-
ne tar inn som leietakere. Det 
finnes grenser for politikk! 
(Egentlig Høyres eget slagord, 
må bare minne om det.) Nå kan 
senteret leie ut til servering eller 
forretning. Etablerer man et ser-
veringssted som går godt, er jeg 
sikker på at det kommer flere,» 
skriver ordføreren i et innlegg 
på Facebook (mer i egen sak).

– mener vi må si klart fra
Kristensen mener på sin side 
det trengs tydelige føringer fra 
politikerne.

– Jeg mener vi som folkevalg-
te må si klart fra om hvordan vi 

ønsker at Lørenskog skal utvi-
kles, spesielt når det bygges så 

mye som det gjør nå. Da er det 
opp til oss å sørge for variasjon 
og et tilbud til innbyggerne som 
gjør at de kan leve hele livet sitt 
her, også på fritida, sier Høyres 
gruppeleder.

Hun deler ikke det politiske 
flertallets oppfatning om at ut-
byggere ikke kan pålegges å 
etablere kafeer og puber.

– Hvis det er dette vi vil ha, 
må vi legge det inn i kravet til 
utbyggerne, mener Turid Kris-
tensen.

sier nei til politisk pålegg
Senterdirektør Jørgen Lund 
Solvei ved Triaden Lørenskog 
Storsenter er helt enig i at Lø-
renskog trenger flere utesteder.

■ Lørenskog trenger flere treffsteder, mener Turid Kristensen (H)

Vil pålegge utbyggerne å lage uteliv

eksempel til etteRFølgelse: Både Solvei og Kristensen 
er begeistret over konseptet til nyåpnede Magnolia på Triaden: Klær, 
interiør og kaffebar i ett. Bak disken står Øydis Jeanette Gylterud.

ønskeR liV og RøRe: Senterdirektør Jørgen Lund Solvei ved Triaden og Høyre-politiker Turid Kristensen er skjønt enige om at Lørenskog 
trenger flere utesteder. Men Solvei ønsker ikke at politikerne skal pålegge utbyggerne å etablere dem. Begge Foto: toRstein daVidsen
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legge til Rette: Ordfører Ragnhild Bergheim mener 
politikernes rolle er å legge til rette for mer uteliv – men ikke å 
tvinge utbyggerne til det. Foto: toRstein davidsen

løRenskog: Ordfører 
Ragnhild Bergheim (Ap) 
mener politikernes rolle 
er å legge til rette for at 
næringslivet vil etablere 
flere utesteder. 
– Noe av grunnen til at vi ikke 
har så mye uteliv i Lørenskog 
foreløpig, er at det ikke er så 
mange egnede lokaler. Det vi 
gjør nå, eksempelvis langs 
Skårersletta, er å utforme fa-
sader og uteområder som inn-
byr til utadrettet virksomhet. 
I noen lokaler vil det komme 
forretninger eller eiendoms-
meglere, andre steder restau-
ranter og puber – men det er jo 
de næringsdrivende selv som 
må få avgjøre om lokalene 
passer dem, sier Bergheim.

– Du vil rett og slett la mar-
kedskreftene styre dette?

– Ja, og det er jo helt fantas-
tisk at det er Arbeiderpartiet 
som må påpeke dette – men 
restaurantbransjen er jo ikke 
så hjelpeløse at de ikke ser det 
hvis det finnes et potensial. 
Det vi kan gjøre, er å tilrette-

legge for egnede lokaler, og 
det gjør vi – ikke minst langs 
Skårersletta, sier Bergheim.

Hun mener kjøpesentrene 
selv må få bestemme butikk-
miksen ut fra sine behov.

– Jeg mener vår rolle som 
politiker stopper innenfor kjø-
pesenterets vegger. Hvis de 
mener et lokale er egnet for 
restaurantdrift, så leier de det 
ut til restaurantdrift. 

– Men er du enig i at Løren-
skog trenger flere utesteder?

– Ja, men jeg vet samtidig at 
skal utestedene overleve, så 
må de ha kunder. Og nettopp 
der ligger dynamikken i dette; 
tilbud vil komme og gå helt til 
man finner fram til den typen 
utesteder det er marked for i 
Lørenskog. Og for å få folk til å 
bruke tilbudene, må vi skape 
et sentrum som er så attrak-
tivt at de går ut i Lørenskog i 
stedet for å dra andre steder – 
og det er nettopp det vi prøver 
på i den sentrumsutviklingen 
som er i full gang, sier Ragn-
hild Bergheim.

– vil ikke pålegge 
utbyggerne dette

løRenskog: Nærings-
rådets leder tror utelivet 
vil komme av seg selv hvis 
politikerne sørger for 
estetikk og trivsel.
– Jeg mener politikerne våre 
skal lage premissene for sen-
trumsutviklingen og legge fø-
ringer, men ikke gå i detalj på 
hvordan det skal være, sier 
Ola G. Strømme.

Lederen av Lørenskog næ-
ringsråd mener det er helt 
åpenbart at en kommune som 
i løpet av få år vil ha nesten 
45.000 innbyggere også vil ha 
behov for flere utesteder.

– Et levende sentrum krever 
at det skjer noe også utenom 
kontortida, og politikerne har 
nå en mulighet for å legge fø-
ringer for næringsutviklingen 
– noe de også i stor grad har 
gjort i kommuneplanen når 
det gjelder Skårersletta, som 
er selve ryggraden i sentrums-
utviklingen. Det vi er opptatt 

av, er at dette området må ut-
vikles slik at det blir bærekraf-
tig å ha næringslokaler langs 
Skårersletta. Politikerne kan 
bidra til å legge selve premis-
sene for trivsel ved å stille 
krav til estetikk og utforming, 
mener Ola G. Strømme.

ønsker føringer – 
men ikke i detalj

ikke detaljFøRingeR: 
Ola G. Strømme er leder i 
Lørenskog næringsråd.                                                        
 Foto: stine stRandhaug

– Det er åpenbart at Løren-
skog er underernært på slike 
steder i dag, og jeg registrerer i 
likhet med Turid Kristensen at 
folk drar til Lillestrøm eller Oslo 
når de skal ut og spise. Så både 
behovet og markedet er til ste-
de, og nettopp derfor er dette 
med bespisning og kafeer noe 
av det vi vil se på når vi nå skal 
bygge ut Triaden – både ut mot 
Skårersletta og andre steder, 
sier han. 

Solvei er glad for at politike-
re sier i klartekst at de ønsker 
denne typen tilbud i sentrum, 
men er skeptisk til at politiker-
ne skal pålegge utbyggere helt 
konkret å etablere utesteder. 

– Vi har ikke det samme mil-

jøet for denne typen tilbud som 
eksempelvis Lillestrøm. Men 
med det antallet mennesker 

som kommer til Lørenskog de 
neste åra, vil det være behov 
for flere utesteder også her, slår 
senterdirektøren fast.

Han røper at senteret allere-
de fått to konkrete henvendel-
ser fra interessenter med inter-
nasjonalt kjente konsepter 
som ønsker å etablere serve-
ringstilbud langs Skårersletta.

– Dette kommer ene og alene 
som en konsekvens av at vi om-
sider fikk grønt lys for utbyg-
gingsplanene. Man må imidler-
tid ta det litt etter hvert. Vi kan 
ikke la 100 meter med fasade 
stå tomme langs Skårersletta 
fordi vi ikke får leid dem ut til et 
bestemt formål, sier Jørgen 
Lund Solvei.

■ Lørenskog trenger flere treffsteder, mener Turid Kristensen (H)

vil pålegge utbyggerne å lage uteliv

massiv Respons: Mange 
tusen har sett Turid Kristensens 
video om Lørenskogs uteliv. 

Fakta
 ■ Lørenskog kommunestyre 
sa 8. februar ja til Thon-
selskapet Thongård AS' 
planer om å bygge drøyt 
70.000 kvadratmeter nye 
arealer for delområde 8 på 
Skårer vest.

 ■ Politikerne sendte i juni 
i fjor planen tilbake med 
beskjed om å redusere 
både utnyttelsesgrad og 
byggehøyder.

 ■ I den reviderte planen inngår 
blant annet en utvidelse 
av Triaden på 12.500 
kvadratmeter, utvidelse av 
hotellet, nye næringsarealer 
og rundt 340 nye boliger.

 ■ Kommunestyret krever at 
biloppstillingsplasser på 
bakkenivå skal anlegges 
med belegningsstein for 
å sikre god drenering, og 
har i tillegg lagt inn krav til 
sykkelparkeringsdekning, 
at bebyggelsen mot 
Skårersletta skal ha åpne 
fasader på gateplan, at 
funksjonene mot Skårersletta 
skal være publikumsrettet 
og at alle enheter på 
gateplan mot Skårersletta 
skal ha inngang direkte fra 
Skårersletta.


