
Bærum. Miljøpartiet de
grønne går nye veier for
å løse boligkrise og
eldrekrise i én smekk.

Mange av Bærums eldre bor i
store og tungstelte boliger, som
de ønsker å bo i lengst mulig.
Samtidig har Bærum landets høy-
este boligpriser, hvilket gjør det
vanskelig for unge og lavtlønte å
finne et sted å bo.

Nå mener partiets listetopp i
Bærum og Akershus, Nikki Schei,
at Bærum kommune bør gå i bre-
sjen for et boligdelingsprogram.
Slik at eldre som trenger hjelp
for å bo hjemme, kan tilby rimelig
husvære i bytte mot gjentjenester
som snømåking og matinnkjøp.

– Ideen er å finne utradisjonelle
måter å hjelpe de eldre, slik at de
får muligheten til å bo hjemme
lengst mulig. Det kan være en idé
å se på eldreomsorgen med nye
øyne, sier Schei.

Hele verden
Miljøpartiet de grønne (MDG) er
inspirert av Homeshare Interna-
tional, en britisk organisasjon som

samler boligdelingsprogram i åtte
europeiske land.

Schei ser for seg at kommunens
rolle skal være å tilrettelegge for
boligdeling, ved å finne den leieta-
geren som best vil dekke huseier-
ens behov.

– Dette vil være en frivillig ord-
ning, som ikke vil ha noen kost-
nad for kommunen. I en periode
med svak kommuneøkonomi kan
dette bidra til at pengene kan bru-
kes mer målrettet, sier Schei.

– Hva får deg til å tro at vel-
fødd Bærums-ungdom vil flytte
inn hos fremmede i bytte mot lav
husleie?

– Jeg tror at Bærums-ungdom
ønsker å bidra til nærområdet.
Dette vil også være et reelt alter-
nativ for lavtlønte og studenter
som kommer flyttende langveisfra.
Mennesker er flokkdyr. Vi trenger
å være sammen, sier Schei.

I likhet med de øvrige partiene
i Bærum er også MDG tilhenger
av Lotte-modellen, en tankemåte
som gir sykehjemsbeboere større
valgfrihet.

Inne i varmen
Ifølge Budstikkas meningsmå-
ling i forrige uke er MDG inne
i kommunestyret i Bærum med
en representant. Andre lokale
meningsmålinger viser at partiet

er inne i 4 av Norges 5 største
kommuner.

Schei lover at dersom partiet
kommer inn, så vil de jobbe for
raskere metroutbygging til Kolsås,
mer penger til skole, barnehage og
skolefritidsordning, for egne syk-
kelveier, bedre eldreomsorg og
flere anlegg for ikke-organisert
idrett.

– Vi ser på oss selv som den
tredje vei. Vi støtter alle gode ting,
uansett om de dreier seg om fysisk
miljø eller sosialt miljø. For meg
dreier miljø seg om mer enn bare
busker og trær, sier Schei.
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I morgen, onsdag, har Bærum
Hagelag sitt årsmøte på Bekkestua
bibliotek, og etter de vanlige års-
møtesakene blir det foredrag ved
Anne Berit Ulstad. Hun vil fortelle
fra sine erfaringer med roser og vise
bilder av historiske og moderne
roser som trives i hennes hage på
Kolsås. Til denne delen av program-
met er også roseinteresserte ikke-
medlemmer velkommen.

Om roser

Boligdeling
mot
eldrekrise

DYRE BOLIGER: Både
i Sandvika og andre

deler av Bærum er bolig-
prisene blant landets
høyeste. Nå vil Nikki

Schei i Miljøpartiet de
grønne at kommunen

skal tilrettelegge kontakt
mellom boligsøkere

og eldre med behov for
hjelp hjemme.
FOtO: hAnne WIen

fakta
Dette er boligdeling

Boligdeling – eller homeshare – inne-■

bærer at en huseier tilbyr rimelig hus-
være i bytte mot gjentjeneste.
Gjentjenesten kan være hjelp til prak-■

tiske gjøremål, slik som snømåking og
matinnkjøp.
For noen er gjentjenesten bare det■

at huseier kjenner trygghet ved å ha
noen boende hos seg.
Den britiske organisasjonen■

Homeshare International er en pådri-
ver for ordningen.
I dag finnes det boligdeling-ordninger■

i flere land, deriblant Tyskland,
Frankrike, Østerrike, Belgia, Spania,
Australia og USA.
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