Tenk om vi kunne tredoble bruksarealet på

Nordstrand bad

Det er «kongstanken» bak arbeidet som frivillige ildsjeler Sverre Samuelsen, Tedd
Urnes, arkitekt MNAL Anna Zeuthen Andersen og Nordstrand Vel har igangsatt.
Nordstrand Bad har en lang historie som står sterkt blant befolkningen. Det har vært
et sentralt samlingspunkt rundt flere badehus som lå nede ved området som i dag
utgjør Nordstrand bad. Vi kan i dag se spor av disse i form av betong og stål som er
støpt fast på fjellet – mens husene er dokumentert på en rekke bilder tilbake til
slutten av 1800-tallet.
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Det første store badehuset på Nordstrand ble oppført i 1890. Dette var et av en rekke
andre sjøbad som ble oppført i Oslofjorden. I Pipervika og på Vippetangen fantes
det omkring tretten badehus tilhørende ulike student- og fagforeninger.
Fergeforbindelser fra sentrum til badene ved øyene i Oslofjorden ble etablert, og
etter hvert dampskipforbindelse til Nordstrand bad. I tillegg til egen havn, ble det
oppført en restaurant, et teater, konsertsal, sklier og bowlingbane. I 1914 brant
imidlertid stedet ned. Et nytt bad ble bygget rundt 1920, en del for kvinner og en for
menn. I tillegg ble et nytt stupetårn oppført. Anlegget ble senere revet, som mange
av de andre badehusene i Oslofjorden. Ukontrollerte kloakkutslipp og forurensning
var grunnen til at flere bad måtte legges ned. I 1921 ble det siste
havnebadebassenget i Oslo sentrum nedlagt, og i 1951 fulgte badet på Hovedøya
som siste bad i indre Oslofjord.
Med ny satsing på å knytte byen til fjorden, ved kommunale prosjekter som
Fjordbyen, med nye sjøbad, er det imidlertid en ny tendens til å satse på sterkere
bruk av og tilgang til sjøen. Nordstrand bad har som badeplass og område blitt
utbedret rundt 2000-tallet, med enkle inngrep og bruke av robuste og naturlige
materialer. Nordstrand Vel har vært meget aktive pådrivere for utvikling av området
både ved utforming og materialvalg. Fasilitetene består blant annet av sandstrender,
badebrygge, utedo, sykkelstativer og søppeldunker. Det er i midlertid også store
deler av området som ligger ubrukt, og som innehar vesentlig nytt potensiale både
for eksisterende og de mange nye brukere som kommer til hvert år som følge av
innflytting både til Oslo og nærområdet. Med flere badestrender i nord for bryggen,
med ny tilrettelegging for bevegelseshemmede, nye fasiliteter som toaletter,
grillplass og stupetårn og kanskje til og med en sauna, kan området ytterligere
forbedres og legges til rette for utvidet bruk.
Nordstrand Vel vil foreslå en rekke tiltak i en prioritert rekkefølge overfor Oslo
Kommune. Anna tryller med skissene sine og snart skal vi presentere det for
Bymiljøetaten. Vi gleder oss med dere!

… presenterer seg

33

34

… presenterer seg

