Miljøforeningen
Akerselvas Venner
Miljøforeningen Akerselvas
Venner
postboks 4492
Nydalen
postboks
4492 Nydalen
0403
0403 Oslo
Oslo
Code
Arkitektur AS
AS
Code Arkitektur
Akersgata
16
Akersgata 16
0158
0158 Oslo
Oslo
Oppstart av
av regulering
for Mølleparken
Mølleparken 4
4
Oppstart
regulering for
Vi viser
til annonse
annonse ii Aftenposten
den 12.
12. juni
med kommentarfrist
3. juli.
Vi
viser til
Aftenposten den
juni med
kommentarfrist 3.
juli.

Vi
Vi er
er svært
svært forundret
forundret over
over at
at det
det planlegges
planlegges et
et tårn
tårn ii dette
dette området.
området. Dette
Dette er
er et
et
gammelt
verdi som
på ingen
kan tåle
gammelt industriområde
industriområde av
av nasjonal
nasjonal verdi
som på
ingen måte
måte kan
tåle et
et så
så
dominerende
representere.
dominerende arkitektonisk
arkitektonisk brudd
brudd som
som et
et tårn
tårn vil
vil representere.
Generelt
høyere langs
Generelt er
er vi
vi også
også bekymret
bekymret for
for at
at det
det bygges
bygges stadig
stadig nærmere
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og høyere
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reduseres. Etter
vårt syn
elva slik
slik at
at totalverdien
totalverdien av
av elva
elva som
som friområde
friområde reduseres.
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syn burde
burde
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minst grunneierne
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interessert ii åå holde
oppe statusen
statusen for
for Akerselva
Akerselva
ikke
holde oppe
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nye leiligheter
leiligheter og
og prosjekter
prosjekter skal
skal selges,
selges, er
er jo
nettopp nærheten
nærheten
Miljøpark.
Når nye
jo nettopp
til elva
elva et
et av
av hovedargumentene
hovedargumentene som
som blir
blir brukt
salgsprosessen.
til
brukt ii salgsprosessen.
Generelt vil
et tårn
tåm trolig
trolig også
også virke
forstyrrende for
for hele
området, både
både sett
sett fra
fra
Generelt
vil et
virke forstyrrende
hele området,
Sagveien,
viktige og
Sagveien, fra
fra det
det viktige
og bevaringsverdige
bevaringsverdige torget
torget mellom
mellom Hjula
Hjula Veveri
Veveri og
og
Graahs spinneri,
spinneri, fra
fra gangveien
gangveien på
på østsiden
østsiden av
av elva
elva fra
fra Sannerbrua
Sannerbrua og
og oppover,
oppover,
Graahs
og
på
og spesielt
spesielt fra
fra det
det viktige
viktige friområdet
friområdet øst
øst for
for Beierbrua.
Beierbrua. Vi
Vi gjør
gjør oppmerksom
oppmerksom på
at
utpekt som
viktig utsiktspunkt
Akerselva
at dette
dette området
området er
er utpekt
som spesielt
spesielt viktig
utsiktspunkt for
for Akerselva
Miljøpark.
Miljøpark. II tillegg
tillegg til
til det
det arkitektoniske,
arkitektoniske, kan
kan et
et tårn
tåm også
også legge
legge viktige
viktige områder
områder
ii skyggen.
skyggen.

Vi
kommer tilbake
ytterligere kommentarer
kommentarer når
Vi kommer
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med ytterligere
når et
et forslag
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til
reguleringsplan
måtte foreligge,
foreligge, og
og tør
tør be
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tilsendt.
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