Invitasjon til busseminar og ideverksted:

«Groruddalen: fra grått til grønt – fra skrot til spire»
Avreise fra Brynseng T-bane mandag 16. april 2018 kl 12.00
Avsluttes på Vollebekk fabrikker ca kl 17.00
I mars 2017 arrangerte vi “Klimatoppmøte i Groruddalen” på Furuset, med deltakelse fra
nærmiljøet, lokale og sentrale politikere, fagfolk og en rekke organisasjoner. Arrangementet
markerte starten på et samarbeid mellom Naturvernforbundet i Groruddalen, Groruddalen
Miljøforum, Global kunnskap og Akers avis Groruddalen som lokale pådrivere.
Oslo kommune blir miljøhovedstad i 2019. Da skal Groruddalen med!
Vi planlegger nå et busseminar, der vi inviterer deltakerne med på en reise gjennom dalen for
å vise fram de bokstavelig talt GRÅ SONENE. Dalbunnen preges av omfattende skrotarealer,
støy og annen forurensning. Store deler av dalbunnen skal ifølge kommuneplanen
transformeres fra dominans av industri til en blandet og fortettet bygningsmasse for både
næring og bolig. Gjennom denne prosessen skal folk LEVE og JOBBE her. De bedriftene
som skal bli igjen i dalbunnen, må ta aktivt del i å skape bærekraftige og levelige omgivelser.
Oslo 2019 gir en kickstart på omstillingen.
Det blir stopp på utvalgte steder og faglige og inspirerende innlegg i bussen underveis.
•
•
•
•
•

Vi ønsker å fokusere på MULIGHETENE som ligger i gråsonene ved å involvere
byutviklere, politikere, urbane bønder, kunstnere og næringslivsfolk i å komme fram
med kreative forslag som kan føre til framtidsretta prosjekter.
Barn og ungdom deltar i planlegging og dokumentasjon og vil utfordre oss på å finne
løsninger.
Vi ønsker å anspore til både kortsiktige og langsiktige tiltak – og tiltak som ikke
krever de store investeringene.
Vi inviterer byråds- og bydelspolitikere og fagfolk med ulik bakgrunn, og ønsker å
bidra til samhandling og nettverksbygging om felles problemstillinger, på tvers av fag.
Vi inviterer representanter for næringsliv og fagforeninger, i håp om at bedrifter vil
ønske å rydde på eget område, bidra til grønnere omgivelser, tilrettelegge for økt bruk
av kollektiv/sykkel/gange til jobb, og inspireres til å delta i klimavennlige prosjekter.

Etter turen samles vi i rustikke omgivelser på Vollebekk fabrikker, der det blir enkel servering
og kreativ ideutveksling før hjemtur med T-bane/buss. Videre samarbeid i nettverk ønskes.
NB: begrenset antall plasser. Vi ber om påmelding med navn/organisasjon/tlf/epost snarest
og senest torsdag 23. mars til Astrid Kjellevold, epost pioner8@frisurf.no, tlf 41 32 39 69.
Vennlig hilsen
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