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Nytt fra
andre bydeler

Kongeparet til Ris
kirke 1. juledag
RIS Holmenkollen kapell er
stengt på grunn av arbeidet med
det nye nasjonalanlegget. Derfor
blir det Ris kirke som får kongelig
besøk under gudstjenesten 1. ju-
ledag i år. Dét bekrefter Slottets
kommunikasjonssjef, Marianne
Hagen. Gudstjenesten 1. juledag
begynner kl. 12.

Vurderer buss
helt til bakken
TRYVANN I vinter er det ekstra
trøblete å kjøre kollektivt til Try-
vann skisenter fordi deler av Hol-
menkollbanen er stengt. Tryvann
skisenter ønsker at Ruter, som al-
lerede kjører buss for bane i om-
rådet, svinger oppom skisenteret
på vei fra Voksenkollen til Frog-
nerseteren. Ruter avviser ikke
forslaget.

Starter egen
bussrute
LYSAKER Mandag åpner Store-
brand sitt nye hovedkvarter på
Lysaker. Kollektivtilbudet er så
dårlig mellom Majorstuen og
Lysaker at konsernet starter egen
bussrute for ansatte. Det blir en
prøveperiode på tre måneder og
bussene skal gå i rushtiden om
morgenen og ettermiddagen.

600 muslimer
mister moské
LOFSRUD Brakkene ved Lofsrud
skole fjernes og neste uke blir
600 muslimer på Mortensrud
uten religiøst tak over hodet. Det
muslimske senteret ville gjerne
fortsette i brakkene til de får råd
til å bygge en egen moské, men
nå må de ut. De har ikke lykkes i
å finne annet midlertidig lokale.

Mislyktes med
eget nettsted
BJERKE Bydelen ville samle da-
lens kulturliv og ungdom rundt
et felles nettsted. Ett år og
800 000 kroner senere har pro-
sjektet havarert. I 2009 har gro-
ruddalen.info i snitt hatt besøk
av så lite som rundt 100 unike
brukere hver måned. Nettsiden
holdes nå åpen til en erstatning
er klar.

Ser på dagens dobbel
ST. HANSHAUGEN Nå
blir det mer utrygt å
dobbeltparkere. Trafik-
ketaten ber folk melde
fra.

ELDRID OFTESTAD

I den siste tiden har Trafikke-
taten, i samarbeid med Brann-
og redningsetaten, rykket ut
flere netter for å telle dobbelt-
parkeringer i Oslo. Etatene
mener parkeringen kan være
farlig, fordi den blokkerer for
utrykningskjøretøyene. En
natt ble det registrert 40 dob-
beltparkerte biler som var til
hinder for utrykningskjøretøy.

Verst er det på Frogner, Grü-
nerløkka og Sagene, og en av

verstinggatene er Stensgaten
på St. Hanshaugen.

Klarere regler
Da Aften nylig besøkte gaten
klokken halv ni om morgenen,
sto fem biler dobbeltparkert.
For borettslagsleder Erlend
Strand Gardsjord i Stensgaten
25 og 27 er dette et helt vanlig
syn.

– Hvis de dobbeltparkerte bi-

lene stenger for annen trafikk,
er det alvorlig. Jeg har ikke
mottatt klager fra beboere, så
jeg vet ikke hvor ille det er, sier
han.

I dag står det ingenting spesi-
fikt om dobbeltparkering i vei-
trafikkloven, bare at trafikan-
ter skal ferdes varsomt og ikke
hindre annen trafikk unødig.
Borettslagslederen etterlyser
klarere regler i loven om dob-
beltparkering.

– Da blir det lettere for Tra-
fikketaten å få bukt med pro-
blemet, sier han.

Må bevise hinder
Espen Johansen, driftssjef i
kontrollseksjonen til Trafikke-
taten, understreker at dobbelt-
parkering svært sjelden er til-
latt og begrunner det i veitra-
fikklovens paragraf tre (se fak-
taboks). Unntaket fra regelen

er kort stans ved av- og påless-
ing og av- og påstigning. Like-
vel kan ikke Trafikketaten dele
ut bøter hver gang de oppda-
ger en dobbeltparkert bil.

– Det må bevises at parkerin-
gen er til hinder for annen tra-
fikk, sier Johansen. Men han
understreker at etaten nå vil
fokusere på all dobbeltparke-
ringen i byen og slå ned på det
hvis bilene er til hinder for
andre trafikanter.

Han oppfordrer folk til å mel-
de fra om dobbeltparkeringer
til Trafikketaten i Oslo kom-
mune.

– Med snø og snart jul øker
behovet for fremkommelighet
for utrykningskjøretøy og
brøytebiler. Dessuten rykker
brannvesenet hyppigere ut
fordi julen er høysesong for
brann, sier driftssjefen.

Veitrafikkloven,
paragraf 3
«Enhver skal ferdes hensynsfullt
og være (...) varsom så det ikke kan
oppstå fare (...) slik at annen trafikk
ikke unødig blir hindret eller for-
styrret. Veifarende skal også vise
hensyn mot dem som bor eller
oppholder seg ved veien.»
Brudd kan gi bot på 500 kroner.

Borettslagsleder Erlend Strand Gardsjord i Stensgaten er vant til å se dobbeltparkeringer utenfor leiligheten sin. FOTO: ELDRID OFTESTAD

C Trafikketaten vil fjerne biler som står i veien
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VARMFORETE VINTERSTØVELER TIL HERRE
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MasaiTier

Semsket Comfort i glatt skinn Gradert -40ºC Gore-Tex og ull Urban og trendy Geox Waterproof


