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Håper på g jennombrudd for Tangenelva-planer

 Av Gro Arneberg Thoresen

16. juni 2019, kl. 04:00

Grøntplan for Tangenelva skal opp til politisk behandling i mandagens
kommunestyre.

Vigdis Karen Frantsen i Arbeiderpartiet og Nils-Petter Wiik i Senterpartiet er enige om at man må gå videre med planene

for å shine opp rundt Tangenelva. Det mener et politisk enstemmig Klima- og miljøutvalg.

Mange har i lang tid ønsket en form for opprydning i og langs Tangenelva i Ytre.

Er det nå det endelig kan skje noe?
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Bred politisk enighet
Med nærmere 100.000 kroner i støtte fra fylkeskommunen har Enebakk kommune utarbeidet en innholdsrik

Grøntplan for Tangenelva. Planen har vært oppe i Klima- og miljøutvalget.

– Det var til hallelujastemning. Alle de politiske partiene i utvalget mener at dette må vi gå videre med.

Det forteller Nils-Petter Wiik for Senterpartiet og Vigdis Karen Frantsen for Arbeiderpartiet.

De har stor tro på prosjektet.

– Bare se på Sagelva på Strømmen og hva som er gjort der. Vi har et område som er minst like bra.

Bit for bit
Planene er innholdsrike og har tidligere vært omtalt i lokalavisen. Foruten vannspeilet Tangenelva kunne vist

byr nettopp denne delen av Ytre på en god del historie; kulturminner som mølle, badstu, demninger og

fiskevann.

LES OGSÅ

Bordtennis og grillplass ved Sagstua

Et villniss? Her står tuftene etter hjulmakerverkstedet, hvis Grøntplanen realiseres kan bygget gjenreises.

https://www.enebakkavis.no/nyheter/ytre-enebakk/enebakk-kommune/bordtennis-og-grillplass-ved-sagstua/s/5-12-135943


Politikerne i utvalget understreker at dette kan tas bit for bit, noe vil koste, annet kan gjøres med enkle midler.

Planen er utarbeidet på bakgrunn av et kommunestyremøte. I den står det hvordan man kan gjøre området

attraktivt for rekreasjon og friluftsliv, styrke identiteten gjennom miljø, kultur og historieformidling, og bevare

verdifull natur i området og etablere møteplasser, heter det i planen.

En glimrende plan
– Dette er blitt en glimrende plan, og den bør settes ut i livet, sier Wiik.

Tangenelva er på ca. 53 daa og har har rik skogvegetasjon langs breddene og partier med grov svartorskog, edelløvskog,

viersumpskog og våtmarker ved stilleflytende partier. Det er også vekslende strømforhold i elva og et rikt artsmangfold.

Foto: Toril Thu Strande/Kart fra Enebakk kommunes side Grøntplan for Tangenelva.

https://www.enebakkavis.no/nyheter/ytre-enebakk/enebakk-kommune/bordtennis-og-grillplass-ved-sagstua/s/5-12-135943


– Hvordan skal det finansieres?

– Det vil koste, så vi må få det på plass bit for bit. For eksempel kan 50 prosent til det som har med turstier og

lekeapparater å gjøre hentes inn via spillemidler.

LES OGSÅ

Avvikles og stenges

Finansiert hjulmakerverksted
Hjulmakerverkstedet, mener de to politikerne, må også kunne komme på plass.

– Planen er å gjenoppføre hjulmakerverkstedet i sin helhet, med inventaret, og her skal finansieringen være på

plass.

Verkstedet her brant etter at alt inventaret var flyttet til Borgveien.

– Eiendommen som huser hjulmakerverkstedet i Borgveien i dag skal selges og pengene brukes til formålet.

Det er ett mål tomt, og det bør kunne gjøres mye også på dugnad, sier Wiik.

Enkle tiltak
Turen har kommet til andre siden av elva, lenger sør. Her sto den gamle badstua – ute på en øy! Ovnen er

bevart og fortsatt i bruk i klubbhuset på Drivplassen. Det forteller ett av flere skilt som Enebakk historielag har

satt ut i området.

Det er skrevet en innholdsrik plan for hva som kan gjøres langs Tangenelva, og med det også gjøre det mer attraktivt vis a

vis Vågsenteret.

https://www.enebakkavis.no/nyheter/statens-vegvesen/fylkesvei-120/avvikles-og-stenges/s/5-12-148577


– Ideen planen kommer med her er å legge hoppesteiner ut i vannet, så man igjen kan komme seg ut til denne

øya, viser Wiik.

Dyre- og plantelivet her har vokst seg rikt, med mange arter og sorter.

LES OGSÅ

Fjernet råtten plank og søppel under Vestby bru

– Burde disse bevares?

– Planene innebærer rydding av vindfall og det som har falt for beveren. Elveløpet må ryddes og dette handler

også om å synliggjøre den nye fine skolen. Det er arter vi må ta vare på, og uønskede arter som må fjernes.

– Det lever dyr under trærne?

– Vi skal ha respekt for biomangfoldet, men samtidig kunne få til noe når det er så sentrumsnært. Våg og Mjær

er A-vassdrag. Dette er B. Med sunn fornuft må vi kunne foreta oss noe i samråd med fagfolk, understreker

Badstua sto på en øy i Tangenelva, viser Wiik. Planen som er lagt frem forteller hvordan man kan rydde og synliggjøre

kulturminnene som er fra Vestby bru i nord til skolen i sør, pluss et område sør for Mari kirke og Vestby gård. Om lag en

kilometer av Mossavassdraget.

https://www.enebakkavis.no/nyheter/ytre-enebakk/enebakk-kommune/fjernet-ratten-plank-og-soppel-under-vestby-bru/s/5-12-103438


Wiik.

– Øya der badstua sto er det snakk om å rydde trær og la et par markerte trær stå igjen, legge hoppesteiner ut

til øya. Igjen, det er et enkelt tiltak, understreker Wiik.

De har et ønske til-

– I enden, ved skolen og Fylkesvei 120, ender stien. Der er det bare 70 meter til gangveien til kirken og de burde

blitt koblet sammen.

Må mobilisere
– Hva må skje videre så dette realiseres?

– Der må man være konkrete. Det bør settes ned en prosjektleder, en i administrasjonen i kommunen som

rådmannen finner. Enebakk kommune er hovedansvarlig og det må komme inn en prosjektleder som kan

samhandle med alle mulige frivillige og andre aktører som også må på banen.

De ramser opp:

– Skoler, barnehager, Vågsenteret og næringslivet. Frivillige, historielaget og finnes fortsatt Tangenelvas venner?

Østmarka golfklubb, Enebakk jeger og fiskerforening og Skiforeningen. Man må få noen til å rydde om somrene

også. Beboere, Våglia Vel, kirken og menighetene, ressurspersoner og enkeltpersoner.

En av dagens stier - langs Steinkistedammen. Det begynner å gro igjen, konstaterer politikeren.



- Et nærturområde som dette kan og vil bli fullt av gode muligheter for alle som tar området i bruk. Stikkord i

denne sammenheng er nærtur og kortreist folkehelse. Planens mål er egentlig todelt - få folk ut på tur i

nærområdet samt å fremheve kulturhistorien som er rik i dette området, Rannveig Valbø i KrF og i utvalget i

sakens anledning.

Wiik og Frantsen håper kommunen tar hovedansvar og at det kan kombineres med en storstilt dugnad.



Søppelplukking vil og bli et moment - det finner man nok av på en tur her.

Tangenelva er på ca. 53 daa og har har rik skogvegetasjon langs breddene og partier med grov svartorskog, edelløvskog,

viersumpskog og våtmarker ved stilleflytende partier. Det er også vekslende strømforhold i elva og et rikt artsmangfold.

Foto: Toril Thu Strande/Kart fra Enebakk kommunes side Grøntplan for Tangenelva.



Et villniss som samler søppel? Dette er tuftene etter hjulmakerverkstedet - noe av det planene mener man kan gjenreise.



Badstua sto på en øy i Tangenelva, viser Wiik. Planen som er lagt frem forteller hvordan man kan rydde og synliggjøre

kulturminnene som er fra Vestby bru i nord til skolen i sør, pluss et område sør for Mari kirke og Vestby gård. Om lag en

kilometer av Mossavassdraget.





Flere saker

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i kommunen

Lik Enebakk Avis på Facebook

Les mer om: nyheter Ytre Enebakk Enebakk kommune politikk

Liker 4 k personer liker dette. Registrer deg for å se hva vennene dine liker.

Send tekst og bilder

Se kommentarer
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