
Kære Frank Jensen, 
 
Jeg skriver til dig med 2 ærinder. En invitation og en bøn om at redde ByOasen. Jeg mener det er en alvorlig fejl, 
hvis I med det seneste budget har intention om at lukke ByOasen. Mere om det nedenfor. 
 
Først invitationen til ByOasens sommerfest på lørdag. Programmet er: 

- Smagsprøver af højbedsgruppens afgrøder (kl.13) 

- Æblemosteri og smag vores honning af egen avl 

(kl.13) 

- Dansetelt med børne-cd'er og Niels der spiller på 

harmonika. 

- Bål med Lykkes urtete og saft (kl.13.30) 

- Hønseskidningskonkurrence med præmier (kl. 14.30 

og igen 15.30) 

- Stjerneløb for børn og barnlige sjæle (foregår 

løbende) 

- Fælleslege med Michael "Flittige bier", tovtrækning, 

hesteskokast mm.(hele dagen) 

 
 
Og nu til den sørgelige del. Har I med budget 16' lukket ByOasen? Grunden til at jeg spørger om det er, at der 
i budgetforslag fra august står, at: 
 
Bemandet legeplads, ByOasen… Bevillingens ophør vil betyde, at legepladsen fra 2016 vil være ubemandet, 
hvilket vil have betydning for udbuddet af aktiviteter.  
 
Det fremgår ikke for politikerne, at konsekvensen af bortfald af bevilling er lukning. I stedet står der, at den skal 
fortsætte som ubemandet legeplads. Der er jo både høns, geder, fugle, marsvin, byhave osv. Jeg tror nogle har 
lavet en alvorlig fejl her, for jeg mener ikke ByOasen kan fortsætte ubemandet. 
 
Jeg tillader mig i det følgende at antage, at der er sket en beklagelig fejl og at der stadig er tid til at redde dette 
unikke samlingssted. Brugergrupperne i ByOasen er børnefamilier, plejehjemsbeboerne, folkeskolen, vuggestuer, 
sociale institutioner, gymnasiet og hundeejere. I ByOasen lærer børn og voksne at tage ansvar for dyrene, for 
hinanden og byen. Sammen om byen. ByOasen er et unikt eksempel på inklusion i et udsat byområde og det 
skaber tryghed og fællesskab. 
 
Da jeg fortalte min kone, at ByOasen skulle lukke, blev hun fjern i blikket: Efter lidt tid sagde hun, at kommunen 
med den beslutning siger til børnefamilierne, at det er tid til at flytte. Men vi flytter ikke. Vi vil kæmpe for de unikke 
steder der gør det værd at blive i en stadig tættere by. Det håber vi også du vil. 
 
Når vi har haft gæster fra udlandet, hvad enten det er studerende fra Oxford University eller i regi af Nordisk 
Ministerråd, er det ByOasen de husker København for. Hvilket demokratisk og inkluderende projekt, siger de. 
 
På en enkelt dag er der samlet 2100 underskrifter og 81 vidnesbyrd om de helt unikke kvaliteter ByOasen giver her. 
 
For Miljøpunkt Nørrebro vil lukning være skadelig for vores mulighed for at lave projekter i fremtiden. Vi har 
investeret ca. 10 millioner kr. i ByOasen fra 2009-13 og langt de fleste midler er kommet fra puljer og private fonde. 
De vil ikke være glade for at se deres investering blive bulldozet ned i jorden.  
 
Med håb om en fremtid for ByOasen, 
 

Anders Jørn Jensen  
Centerleder 
ag21.andersj@gmail.com 

+45 22555303 
 
Miljøpunkt Nørrebro  
miljoe-noerrebro.dk 
Korsgade 16, 2200 Nørrebro 
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