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OslO

BiLdeTeKsT:

nytt Munch-museum vedteke

KULTUR 3

Festspela

fest med Kalvø og Sommero

Også Arbeidarpartiet stemte for då Oslo bystyre onsdag kveld
stemte for at det skal byggjast nytt Munch-museum i Bjørvika.
Berre dei ﬁre representantane til Framstegspartiet stemte mot
forslaget. Vedtaket kjem etter at det blei klart at SV hadde snudd
i saka, og saman med byrådspartia Høgre, Venstre og Kristeleg
Folkeparti sikra ﬂeirtal for å byggje Lambda i Bjørvika.

Are Kalvø og Henning Sommerro kjem til Dei nynorske festspela 30.
juni. Festspela spør: «Are Kalvø har laga ny grunnlov. Kan han også
fornye den gode stemnetalen? Henning Sommerro kastar neonlys
på Ivar Aasen. Får vi høyre noko som gjer at vi ser jubilanten på ein
ny måte?» Som før får også festspelgjestene høyre nye forfattarrøyster.

åLesUnd føRsT: NRK2 er i Ålesund for å lage program til en ny tv-serie om bytuvikling. Ålesund har de beste bildene, og skal derfor åpne serien, forteller regissør May Holme. Her med
fotograf Leif Ove Bergundhaugen og Morten Ednes fra Norsk Form.

Kjøpesentre vil forsvinne

• Ålesund er første by ut i den nye NRK-serien «Byer i endring»
byutvikling

Å satse på kjøpesentre er
ikke særlig framtidsretta. Om
15 år handler alle på nett. Da
bukker kjøpesentrene under,
og ålesundspolitikerne og
indre bydel sitter igjen med
svarteper.
Det mener Norsk Forms byutviklingsekspert, Morten Ednes.
Han er i Ålesund i forbindelse
med en ny NRK-serie om byutvikling, «Byer i endring», som
skal sendes på NRK2 neste vår.
Foruten Ålesund skal de besøke
Drammen og Fredrikstad.

nOrSK fOrM
• Norsk Form arbeider
aktivt for å bedre menneskers livskvalitet og hverdag
gjennom design og arkitektur
• Det vil de oppnå ved å
starte opp og delta i
prosjekter innen design og
arkitektur og gjennom
undervisning, arrangementer, konkurranser og
utstillinger.
• Norsk Form har blant
annet satt opp utstillinga
«Kjøpesenter - byens
hjerte».

Tomme lokaler. Ålesund er Nor-

ges vakreste by, mener Ednes,
som også tidligere har besøkt
byen.
Men at landets største kjøpesenter ligger på Moa, og at det
nå skal utvides med en tredjedel, det handler om feil verdivalg. Ikke minst hos byens
politikere.
– Det kan godt være at omsetningen i byen er større i forhold
til Moa enn man trodde en
stund, men fortsatt er det altfor
mange tomme lokaler i sentrum,
og Kongens gate er bare tragisk,

– Jeg har lyst til å
lage en politikerskole i Norsk
Form
MOrten eDneS

ReGnvæR: TV-teamet med May Holme og Leif Ove Bergundhaugen.

når man går her på dagtid. Det
ser vi som kommer utenfra, sier
Ednes.
Gårdeierorganisering. Strømmen inn til Moa må snus, og
Ålesund sentrum må bli mer
mangfoldig. Skal Ålesund bli en
mer levende by må det tas grep,
og de ﬁnnes, påpeker Norsk
Forms byutviklingsekspert.
– Første bud er å lage en holdningskampanje, som bevisstgjør
innbyggerne på bysentrumet
sitt. Som de har gjort i Drammen.

– Et annet viktig grep er å
organisere gårdeierne i sentrum, for å få en felles strategi
på hvilke butikker som trengs og
hvor de skal ligge. Driver ikke
butikkeierne bra nok, mister de
kontrakten. En slik strategi har
de fått til både i Asker og på
Hamar.
Rimelig offentlig kommunikasjon er også viktig, slår Ednes
fast.
– Og sist men ikke minst, når
dere nå skal bygge ut sørsida må
det sørges for boliger til alle
aldersgrupper, barnefamilier

inkludert. I ﬂere tiår har vi lært
opp folk til å bo i distriktene, nå
er tida inn for å lære opp folk til
å bo i byer, mener byutviklingseksperten.
– Hva med befolkningsveksten i indre bydel som bare øker,
er løsningen at alle skal bruke
bysentrum?
– Nei, da tror jeg mer på å
sørge for en mer levende bydel
på Moa også. Splitte kjøpesenteret opp i biter, og sørge for et
kulturtilbud, et større mangfold.
slik at ikke alt handler om shopping. Lage et sentrum nummer
to, med byfunksjoner, slik de har
gjort for eksempel med Lagunen utenfor Bergen, sier Ednes.
Politikerskole. Skal Ålesund

unngå å bli en by for cruisebåtpassasjerer og som bare selger
lusekofter, troll og sveler, må det
lokalpolitisk styring til. Det har
vi sett i andre byer, sier Morten
Ednes i Norsk Form.
– Men å være lokalpolitiker er
ingen lett oppgave, det er så mye
man må ha kunnskaper om.
Derfor ønsker jeg veldig sterkt
en politikerskole i Norsk Form,
sier Ednes.
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