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Byutvikling på Røa – muligheter og premisser
Det står om fremtidens Røa for deg og dine barn/barnebarn!
Vekk med sentrumstrafikken for et bedre miljø, mindre forurensning,
økt sosial fokus og bevegelsesfrihet for alle.
Konseptet for det nye miljøvennlige Røa er skapt!
Konsept Nye Røa:

1 Ny plass og gågater; 2: Grønn
korridor til Lysakereleven
Lang-øst vest tunnel: Østlig
tunnelinngang med rundkjøring ved
Ostadalsveien/Sørkedalsveien
(A).
Grønt drag kan knytte beboere
langs Ostdalsveien og Aslakveien
med Hovseterdalen- Ref skole- og
barnehageveier. (B)
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Mellom grønt drag og
Sørkedalsveien mot Bogstad kan det
nye utviklingsområdet (C)
forbedre arealutnytting og arealsammenknytningen (ref KommunePlan; Areal del 2018)

C

Blå striper: Gangveier
Rød striper: Sykkelveier
Orange striper: Bilveier
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Du er med å bestemme om dette kan realiseres!
Den viktigste premiss er at øst-vest trafikke går i tunnell.
Politikerene bestemmer !
Du velger politikere!
Les hva politikerene prioriterer her!
Snu arket!
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Hva mener de politiske partiene?
Røa Vel har inhentet både skriftlige og muntlige standpunkter ifra de politiske
partiene (i Bydelsutvalget lokalt og Byrådet sentralt) både før og i avholdte
folkemøter.
Her er svarene:
Entydig Ja: H, Frp, V, Krf og Sp støtter Oslopakke 3 fullt ut og går alle inn for å
realisere tunnel NÅ. De går inn for lang øst-vest gående tunnel, det såkalte
alternativ (K3-3).
Entydig Nei: MDG sentralt har andre prioriteringer og støtter ikke tunnel.
MDG’s lokale representant i Bydelsutvalget gir utvetydig støtte til tunnel på
Røa.
Uklare/Ulne Standpunkt: Ap som i prinsippet vedstår seg støtte til Oslopakke
3, tar alle mulige forbehold der andre prioriterte oppgaver for Oslo vil kunne
utkonkurrere en tunnel når midler skal bevilges. Det samme gjelder for SV og
partiet Rødt.

Røa Vel presenter idèmodellen «Nye Røa»!
Vises i Menysenteret kl. 15.00-18.30
Onsdag 4/9 til og med lørdag 7/9.
Støtter du en fremtidsrettet utvikling av Røa Sentrum
må vi få realisert tunnelen NÅ!
Det er derfor viktig at du har partienes standpunkt i tunnelsaken klart
for deg når du avgir din stemme.
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