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Stor fest for Byl
De tre guttene fra

- Her har privatpersoner med

midler i alle år hatt ø;mene
åpne for fellesskapet, påpeker

det lokale
barnekoret Stella
Vitae fikk ta over
saksa for Fabian
Stang og ldippe
silkebåndet. Den
nye kyststien på
Bygdøy er herved
åpnet!

Nordlie.

Ordføreren ga bort saksen
Korpset Bestum Stasmusikk
sørget for at kyststiåpningen
filiJ< en musikalsk pangstart,
etterfulgt av en tale av ordføreren Fabian Stang. Deretter

gikk alle i tog langs den nye
stien, for så og samles for en
markering. -Det ble taLer,
korsang fra Bygdøy skoles

Marte Marie Frisell
redaksion@dittoslo.no

- Dette er strålende!
konstaterer Cathrine Nordlie
BYGDØY:

om den nye kyststien påBygdøy.
Som leder av BygdøyVel er hun
veldig engasjert i lokalmiljøet,
og gleder seg over det nye

friluftarealet som nå blir tilgj

engelig for allmennheten.

- Å gå langs denne stien er
rene eventyret. Dette er

jo

et

sted å være med barn! Tenk så

flott å tusle her i skumringen,
mens Oscarshallslottet ligger
ovenfor, beskriver Nordlie med

stor innlevelse, og påpeker at
dette vil bidra til opplevelser for
hele lokalbefollcringen.

barnekor, Stella Vitae, og den
formelle åpningen med klipp
ingavsilkebånd.
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Siden det er så

fii gutter i

koret, slms jeg de skal få klippe

båndet, sier Fabian Stang, og gir
saksen til de tre som kommer
løpende. Og mens de f;irklippe,

holdes båndet av Stella Jepsen
og Lars Horn fra Kongeskogen
barnehage.

- Det var flaut med 6n gang,
men så ble det bare gøy, be
skriver Mcihammed Mohamud.

som klippef båndet med kor-

kameratene Gustav

Thiis-

Evensen og Theodor Breivik.

-Vi kunne ikke slutte å smile.
legger Mohamud energisk til. Å
steppe

inn for ordføreren s5mes
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Kongegave
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Det er H. Iv{. Kong Harald som

Rekreasjon

fentligheten, og med samtykke
fra de andre grunneierne har
kyststien blitt til, noe Nordlie

Fabian Stang viser interesse for
den nye attraksjonen.

qrns er ekstra flott.

mye for politikere, understrekår

*

guttene var veldig stas.

n[ilREASfOtl: Prosjektlederen fra Bymiljøetaten, Truls
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nye kyststien vil bli nettopp et stikt sted.

har bestemt at deler av ei- Også prosjektleder Truls
endommen skal åpnes for of- Korsæth slmtes det var stas at
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Kongehuset,

de er

så

nydelige mennesker, og måten

de giør ting på er etterstreb,
elsewerdig. Jeg vil gjerne
fremheve kongehuset for at de

er så rause og deler med seg. Det
er rett og slett eksemplarisk, be

skriver Nordlie.

Hun og samboeren roser også
de andre grunneierne og mener

det er et sterkt samhold

på
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Det beviser at stkt betvr

han og mener selv at det er
viktig med 'lgjengelige naturområder i hovedstaden.
-Vi ser at lommer langs stien
med benker er veldig populært.
Og det kommer vel nettopp av
dette med rekreasjon: Å være i
et miljø som er naturlig gSør at

vi kan koble av uten å bruke

energi på å tolke inntrykk, be
lyser Korsæth.

Bygdøy.

Hvordan kan Sanne være

SOii llD: Fabian Stang innledet arrangementet
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med en tale hvor han sammenliknet vannet og
sjøen med ild - du kan se på det ievigheter.
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www.ditt0slo.no

www.dittoslo.no

døys mye kyststi
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Korsæth, mener naturen er vår beste rekreasjonsmutighet

Der

slipper du å bruke energi på å tolke inntrykk, men heller koble av. Den
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h"t{FX$,t-\l,iå:; Med Bestum Stasmusikk i
;pissen bte kyststien offisielt innviet, og det er
(ong Harald selv som er initiativtakeren bak
lygdøys nye friluftsmutighet. >
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Mohamud og Theodor Breivik fikk vikariere for Fabian Stang og
ktippet sitkebåndet. Stetta Jepsen og Lars Horn fra t<ongesk6ge-n
Barnehage holdt båndet i hver sin ende.

