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Marienlystområdet må bevares
Det er to by-saker som for tiden opptar drammenserne. Den ene saken er hvor et nytt
sykehuset bør bygges, og den andre er hva som skal skje med Marienlystområdet.
Jeg har engasjert meg i sistnevnte sak hvor jeg går 100% mot det politiske flertallet i
Drammen bystyre, som vil bebygge Marienlyst med boligblokker på 6, 7 og 12 etasjers høyde.
Jeg reagerte spontant, da Høyres Johann Baumann foredro på ett av våre møter om planene
for Drammens utvikling frem mot 2036. Da han fortalte at Marienlyst skulle bebygges med
boligblokker var det som en ryggmargsrefleks hos meg at dette ikke måtte skje.
Til min protest svarte Johann Baumann at slik skal det bli, hvilket fikk meg til å skrive et
protestinnlegg i Drammens Tidende.
Siden har det vært et utall av sinte innlegg mot planene. Jeg kontaktet forfatterne av
kronikkene og sammenkalte dem til et møte hvor vi etablerte den upolitiske protestgruppen:
«Redd Marienlyst». Det er mitt inntrykk at bystyreflertallet ikke ønsket noen publisitet om
Marienlystutbyggingen, men håpet at den skulle gli ubemerket igjennom til godkjenning,
med flytting av idrettsbanene til Åssiden. Det ville egentlig ikke være noen ulykke for byen å
få idrettsbaner på Bergskau, men å bygge boligblokker på vårt kjære Marienlyst, det vil være
en ulykke.
Dette unike området ville vært ødelagt for alltid, frarøvet byens befolkning.
Med den fortetting av sentrale områder som er planlagt, vil byens borgere, unge som gamle,
så absolutt ha behov for denne grønne, åpne lungen som Marienlyst representerer. Perfekt
til mosjon, trening og friluftsliv, hvilket den også er regulert til, nemlig grøntområde. En
herlig idrettspark som i tilfelle boligbygging må omreguleres. Det er en lang vei frem til
bygging, med konsekvensanalyser, økonomistudier etc. etc.

Vår gruppe, Redd Marienlyst, har samlet flere tusen protestunderskrifter som leveres
bystyret 23. april. Vår anmodning om underskrifter besvares positivt av ca. 2/3 av de spurte,
og vår kamp fortsetter i håp om å bevare Marienlyst til glede for kommende generasjoner.
_________________________________________________________________________
Arrangement den 04.03.2014:
Bedriftsbesøk på Drammen Fjernvarme.

Frode iakttar hovedårene av varmt vann ut og inn av anlegget.
Informasjon om konsernet ved Anders Liang med påfølgende omvisning i varmesentralene.
Godt oppmøte fra klubben.
_______________________________________________________________________
Arrangement den:
Ingen 3-minutter:
Hovedtema for kvelden: Terapi gjennom små hull. Avansert rørlegging i kroppens blodårer.
Foredragsholder: Overlege Lars Borgen

Borgen snakket symptomer, risiko og tiltak knyttet til utposing på hovedpulsåre. Tidligere har
det vært lagt inn «foring» utenpå åren gjennom kirurgisk snitt i maveregionen. Nå benyttes
en utviklet metode (EVAR) innen mikrokirurgi. Dette gjøres ved å gå inn i åresystemet via
lysken, der en åreprotese føres inn til riktig sted inne i åren.
Det er ikke lett å stille diagnose i en forebyggende fase. En lege kan imidlertid diagnostisere
dette på et utviklet tidspunkt, bla når pasienten har store magesmerter. Det kan da skyldes at
en aorta har sprukket som følge av en utposing, og som i ytterste konsekvens kan ha dødelig
utgang. Jo lengre tid som går og utposingen øker i omfang, jo større er risikoen for at åren
sprekker.
De første som var ute med lokaler tilpasset den nye metoden var Drammen sykehus. I dag
har alle universitetssykehusene dette, i tillegg til sykehusene i Fredrikstad og Hamar. Pr i dag
er det tre leger som behersker den nye metoden i Drammen sykehus.
Arrangement (mandag) den 17.03.2014:
Intercitymøte i Lier. Rådmann i Lier Hans-Petter Christensen orienterte om status i
«Fjordbyen i Lier».
Godt fremmøte av klubbens medlemmer.
__________________________________________________________________________
Arrangement den 25.03.2014:
Ingen 3-minutter.
Hovedtema for kvelden: Teknologiske trender og sosiale medier.
Foredragsholder: Vegard Sjøvik

Drammen Rotaract var invitert til møtet, og de stilte mannsterke med hele 12 personer.
Hyggelig.

Sjøvik innledet med å takke for invitasjonen til å holde foredrag. Han berettet om sin
interesse for temaet, er opptatt av medier generelt, er nysgjerrig og han har lav
impulskontroll. Han bygget opp sitt foredrag knyttet til de fem store trendene:
1
2

3
4

5

Bring your own device (BYOD)
Bruke egne enheter som PC, i Phone, i Pad etc.
Mobilitet
Det er nå muligheter til å jobbe på tekniske enheter hjemme, på hytta, eller hvor
som helst bare man har tilgang til nettet.
The cloud
Disse verktøyene organiserer og lagrer dokumenter, med styrt aksess.
Big data
Disse systemene, som bla Google MAPs, gir oss muligheter til å innhente
forskjellige typer , herunder fra veitrafikken til ønskede tider på døgnet.
Sosialt – sosiale medier
Mye kommunikasjonen mellom mennesker går i dag via sosiale medier som face
book, twitter etc.

Sjøvik viste eksempler på bruken av de ulike trendene, bla ved å søke opp kurser og studier
på nettet. Han sa videre at vi kommuniserer på nye måter, men at det fortsatt er viktig at
mottaker forstår det som formidles.
Stikkord for fremtiden – FLYT.

Stemningsbilde fra ett av tirsdagsmøtene i Villa Blå.
Referent: Arild Endresplass

