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1 Bærum Velforbund 

1.1 Medvirkningsprosesser; Bærumsmodellen, medvirkning som virker? 
Med sin nærhet til sjøen, marka og storbyen er Bærum et attraktivt sted å flytte til. Men aller 
viktigst: Det er en kommune å trives i for oss som bor her i dag, og der vi ønsker at våre barn og 
barnebarn også skal kunne skape sine liv. Innbyggerne i Bærum vet mye om det verdifulle i 
lokalmiljøene og hvordan disse verdiene kan leve videre.  

Vi deler alle en bekymring over det dilemmaet som boligmarkedet trekker med seg – hvordan skal 
familier og unge med lave eller midlere inntekter kunne starte sin boligkarriere i Bærum, samtidig 
som vi er helt avhengige av lærere, sykepleiere og renholdere? Hvordan unngår vi at nye 
boligområder med dyre leiligheter blir eldreghettoer? Må kommunal boligbygging og markedskrefter 
være motpoler? 

Kommunens politikere ønsker å legge til rette for større innbyggermedvirkning, ja til og med 
samskaping. Dermed ligger alt til rette for at vi som bor her kan bidra sterkere til utvikling av 
kommunen, i et konstruktivt, kreativt og harmonisk samarbeid. Slik kan vi sikre det vi er glade i og 
som er fint med Bærum. 

Vi tror tiden er inne for å tenke annerledes når det gjelder medvirkning. 

Bærum Velforbund foreslår derfor at formannskapet nedsetter en arbeidsgruppe som får i oppgave 
å utvikle Bærumsmodellen, der rammene for utvikling av lokalmiljøene legges i et fellesskap mellom 
grunneiere, organisasjoner og politikere. Vi ser for oss at Bærumsmodellen skal bygge på harmoni i 
stedet for konfrontasjon, hvor vår kommune legger opp til tids- og kosteffektive prosesser i stedet 
for omkamper og ankesaker, der innbyggerpåvirkning kommer inn allerede i starten av 
reguleringsarbeidet.  i stedet for den form for utbyggerstyring vi opplever i dag.  

Kommisjonen bør settes sammen av uavhengige fagfolk, politikere, representanter for 
lokalbefolkningen og fra kommunens administrasjon – med to mandater:  

1) utarbeide en handlingsplan evt. alternative planer for hvordan man kan sikre at en vanlig 
Bærums-familie kan bli boende i kommunen i flere generasjoner. Dette vil i praksis si: En form for 
sosial boligpolitikk.  

2) utarbeide en fast oppskrift for medvirkning som skal følges i alle større reguleringssaker i Bærum 
for å sikre tidlig og vedvarende innflytelse for lokalmiljøet i planprosessen. 

Resultatet av arbeidsgruppens/kommisjonens arbeid må munne ut i helt konkrete forslag, såpass 
raskt at disse kan legges inn og vedtas som en del av kommunens arealplan. 

La oss ha en ambisjon om at planleggere fra andre kommuner, fylker og land kommer til Bærum for 
å lære hvordan vi utvikler gode lokalmiljøer! 

1.2 Takstsone 1 for hele Bærum 
Bærum kommune setter seg ambisiøse klimamål, og det er ikke alltid enkelt å se hvordan den 
enkelte innbygger kan bidra til at disse nås. Men vi er alle trafikanter! Attraktive og effektive 
kollektivtransportløsninger er utvilsomt en vei å gå for å få flere reisende over fra privatbil til buss, 
bane og tog. Bærum Velforbund og vellene har i flere år pekt på at det må legges til rette for dette 
gjennom økonomiske incentiver. Vi mener at takstsone 1 i hele Bærum er et kraftfullt virkemiddel: 
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⎯ T-banen har takstsone 1 helt til Kolsås og Østerås. Merkostnaden ved å bruke buss frem til  
t–banestasjonen bidrar til at innfartsparkeringene langs banen heller fylles opp av privatbiler. 
Det må gjøres attraktivt for innbyggerne å sette seg på bussen hjemme og ta den helt frem til 
destinasjonen eller som overgang til bane og tog. Se også omtalen av Ruters bekymring for en 
negativ spiral i deres tjenestetilbud, Aftenposten 24.10.2021. 

⎯ Vellene har flere ganger tatt opp det urimelige forholdet at takstsone 2 på jernbanen begynner 
ved Høvik stasjon. Arbeidet med ny E18 vil åpenbart påvirke trafikken på den nåværende E18 i 
det meste av anleggsperioden, og det vil være tvingende nødvendig å gi pendlere og reisende 
mellom Bærum og Oslo et imperativ til å benytte offentlig transport når det er mulig. Som Høvik 
vel påpeker: «Få folk tilbake til kollektivtransporten og i god tid før prosjektet for ny E18 er i full 
drift». 

Kommuneadministrasjonen henviser til formannskapet når det gjelder å følge opp initiativet til felles 
takstsone 1 for hele Bærum. Bærum Velforbund er klar over at dette kommer med en kostnad, og at 
initiativet må skje i nært samarbeid med Viken, Ruter og Jernbanedirektoratet. Vi mener imidlertid 
at tiden er inne for å ta grep om dette viktige bidraget til den klimakloke kommunen. 

1.3 Planprosessen i Bærum kommune 
For det enkelte vel – og ikke minst for den jevne innbygger – kan prosessen for utvikling av 
kommuneplanen fremstå som uklar; samfunnsdelen med arealstrategi, planprogram for arealdelen 
og til slutt det endelige planforslaget. Dermed kan det også oppstå tvil om når og hvordan det legges 
opp til dialog, og når den reelle muligheten for påvirkning av planen er til stede. Fremstillingen på 
Bærum kommunes nettsider gir ikke nødvendigvis et entydig svar på dette. Hvordan ser 
formannskapet for seg at innbyggerinvolvering og -dialog skal fungere i denne prosessen? 

1.4 Utfordrende kommunikasjon med Viken fylkeskommune i trafikksaker 
I velforbundets halvårlige møter med kommuneadministrasjonen fremmes jevnlig saker som dreier 
seg om veinettet – utforming, vedlikehold, trafikksikkerhet osv. Vi erfarer at administrasjonen i all 
hovedsak har gode svar og tar grep når det gjelder det kommunale veinettet, mens 
kommunikasjonen med Viken rundt fylkesveinettet fremstår som langt mer krevende. Vellene 
henvises nå til alt overmål å øve påvirkning gjennom fylkespolitikerne, fordi det er så krevende å få 
svar direkte fra Vikens administrasjon. Denne situasjonen er lite tilfredsstillende, både for vellene og 
– tydeligvis – for kommuneadministrasjonen. Vi ber om formannskapets vurdering av hva som kan 
gjøres. 

2 Blommenholm Vel 

2.1 Utfylling ved Lakseberget 
Hvor står saken om «Utfyllingen ved Lakseberget» ? Det var stor aktivitet i denne saken i 2019/20. 
Når skal den til politisk behandling? 

3 Nedre Ramstad Vel 

3.1 Parkering av el-sykler 
Nedre Ramstad Vel etterlyser et politisk engasjement vedrørende parkering av el-sykler i Bærum 
kommune. 

Parkering av el-sykler foregår ofte i ”nærmeste hekk på privat eiendom” eller ”midt i veien”, noe 
som skaper problemer for beboere, som får sin hekk skadet - eller biler med fører og passasjerer 
som kan bli skadet i sammenstøt med feilplasserte sykler. Syklene står ikke støtt og velter der hvor 
de er blitt plassert. 
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Hvordan kan Bærums politikere bidra til at vi finner ”gode og trygge” steder å ”parkere” el-
sparkesykler i Bærum. Det er lite ønskelig at parkeringen og bruken av el-sparkesyklene øker faren 
for alvorlige ulykker! Hensikten må være å gjøre det trafikk-sikkert for brukerne og Bærums beboere. 

4 Østerås Vel 

4.1 Størrelse på institusjoner som barnehager, skoler, sykehjem mm. – 
sentralisering vs. livskvalitet 

Vi ser at det har vært en tendens til sentralisering av offentlig tjenesteyting som barnehager, skoler, 
helsestasjoner og sykehjem. Vi forstår meget godt at dette er gunstig ift. kommuneøkonomien og ev. 
utnyttelse an nøkkelkompetanse.  

Vi tenker at her må det balanseres mhp. viktigere tema som:  

⎯ Livskvalitet – å bli sett, rolige omgivelser, nærhet til pårørendes hjem, åpent og lyst, grønne 
områder. Eksempel er barnehage for 200 barn.  

⎯ Miljø – store institusjoner vil kreve mer mobilitet for å frakte barn, ungdommer, voksne, eldre 
over større avstander  

⎯ Epidemier/pandemier – store institusjoner er mer utsatt, hva har vi lært av Covid situasjonen? 

⎯ Annet? 
Hvilket syn har kommunens politikkere i forhold til overnevnte? Finnes det vurderinger av 
sentraliseringen? Hvilken overordnede planer finnes det for sentralisering av overnevnte 
institusjoner? 

4.2 Grønn-blå struktur – bevaring må tas på alvor 
Vi er glade for at kommunen setter bevaring av grønne områder høyere (ref. strategier). Hva betyr 
det i praksis? Vil politikkere be administrasjonen om å bevare grønne områder? Prioritere det så 
høyt at det blir faktisk tungtveiende. Gjennomregulerte områder trenger å beholde sine grønne 
områder. 

4.3 Fortetting i allerede regulerte områder – Politikkere i Bærum må ivareta de 
som allerede bor der vs. sikre høye profitter  

Det har foregått mye fortetting i kommunen og vi ser at kommunens administrasjon og politikkere er 
i ferd med å snu mhp. omfangsrike prosjekter. Takk. 

⎯ Vil hovedutbygningsområdene dekke boligbehovet i planperioden? 

⎯ Hva er Bærums politikernes syn på områder som f.eks. Bekkestua? Er det en grense for videre 
fortetting satt i dette området? Og er det en læring her? 

⎯ Hva er Bærums fremtidige «look» i sentrale områder? Vi ber politikkere om å stanse 
Bekkestualignende utbygninger og gå ned i høyde, tetthet og bruke arkitektur som er tilpasset 
området. 

5 Lysaker Vel 

5.1 Restaurering av Tjernsmyr, Lysaker 
Hva kan politikerne gjøre for å sikre at Tjernsmyrområdet bevarer sitt naturvernmangfold? 

Vi viser til Rapport Tjernsmyrtjern – et restaureringsprosjekt i FNs tiår for naturrestaurering 
utarbeidet av Morten Bergan på oppdrag fra Bærum kommune i regi av Bærum Elveforum 
(bankkonto nr. 1503 70 05905). 

Lysaker Vel gir sin fulle støtte til tiltak foreslått i rapporten fra Bærum Elveforum og anmoder Bærum 
kommune som grunneier om å støtte dette prosjektet finansielt og derved bidra til naturmangfoldet. 
Tjernsmyrtjern, som nå er helt tilgrodd, bør som anbefalt av Bærum Elveforum oppmudres ved 
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utgraving for få frem idyllen fra tjernet med vannspeilet slik det var for en mannsalder siden og for å 
ivareta naturverdiene som tjernet huser med sin spesielle fauna, særlig med henblikk til den unike 
forekomsten av sjeldne salamanderarter der.  

Det vil selvsagt være ønskelig at området gjøres tilgjengelig til adspredelse for allmennheten, for 
lokalbefolkningen og ansatte i tilstøtende næringsbygg, og ikke minst for barn fra nabolag og 
nærliggende skoler, noe som vil være påkrevet i lys av at ballplassen i vest i flere år vil bli brukt til 
riggområde for utbygging av ny E18. Fjerning av villnis og uttynning av bjørkeskog og anlegg av 
spasersti kan foretas som antydet av Bærum Elveforum for dette formål. Her kommer det estetiske 
aspektet inn, det tilgrodde området fremstår i dag ikke som noe vakkert syn og har behov for 
forskjønning og frisering.  

Lysaker har i de siste tiårene vært gjenstand for nedbygging og fortetning og anlegg av veier på 
bekostning av grønne områder. Ny reguleringsplan for Lysaker kollektivknutepunkt og for ny E18 er 
under utarbeidelse av Statens Vegvesen og vil medføre en ytterligere nedbygging av Lysaker 
sentrumsområde, noe som gjør det enda viktigere å opparbeide Tjernsmyrs grønne lunge der barn 
kan ha umiddelbar adkomst for lek og trivsel. Bærumsmarka er til sammenligning en times reisetid 
unna. 

Vi vil trekke frem noen triste hendelser som har funnet sted i Professor Kohts vei på vårparten i flere 
år. En beboer har fortalt at han har kommet kjørende og observert flatklemte salamandere i 
kjørebanen. Disse har ikke lykkes med å krysse veien og blitt overkjørt på sin vandring til sin 
yngleplass i Tjernsmyrtjern fra sitt vinterhabitat i bergsprekken ved Tjernsmyr busstoppested for 
vestgående trafikk på nordsiden av Professor Kohts vei. Anlegg av salamanderhotell i tjernet er 
derfor et betimelig tiltak. 

Det kunne kanskje være en ide å bore et hull under veien og sette inn et plastrør som kan sikre de 
små reptilene farefri adkomst til tjernet. 

5.2 Brydeskogen / Brydehagen / Brydeparken 
I Lysaker Vels område ligger også Brydeskogen, som egentlig kan deles opp i Brydeskogen, 
Brydehagen og Brydeparken. Dette friområdet bør gjøres mer tilgjengelig for allmennheten enn det 
er i dag. Friområdet kan nås fra fire kanter, i sør på trapp opp fra krysset mellom Professor Kohts vei 
og Gamle Drammensvei, i øst via østlige del av Fagerhøy terrasse, i vest via vestlige del av Fagerhøy 
terrasse og i nord fra Fagerhøyveien. 

Brydehagen var anlagt, storslått og staselig terrassert, med frukttrær og bærbusker. Disse bærer ikke 
lenger noe. Hageanlegget er imidlertid fortsatt et svært hyggelig og særpreget turområde. Vi mener 
at dette må være et av de tidligst anlagte hageanlegg av denne type i landet. 

Murkonstruksjonene i hagen er nå i ferd med å gå ut på dato ved at murene raser ut. De må derfor 
rehabiliteres. 

Vi ser frem til at hageanlegget både skiltes og gjøres fysisk bedre tilgjengelig, herunder også for 
barnevogner, ved at kommunen som grunneier sørger for forvaltning av eiendommen for å hindre at 
den ikke skal gro igjen. 

Vi tar også til orde for at Brydehagen fredes som det flotte kulturminne den er. 

6 Skui Vel 

6.1 Isi Stoppe ulovlig og skadelig virksomhet 
At kommunen har latt virksomheten pågå i årevis, tross at den ikke er i henhold til reguleringsplanen 
er ikke formildende, snarer tvert imot.  

Kommunen har nå, på bakgrunn av klage fra Østlandsjord på Planutvalgets vedtak 3.6.2021, sendt 
forberede klagebehandling til Statsforvalteren (21/142751/JDAN 29.9.2021), hvor de klart sier at de 
ikke omgjør vedtak om avslag på søknad om mobilt knuserverk på Isi .  
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Vi erfarer at Østlandsjord nå fortsetter å fylle opp med steinmasser fra E16-prosjektet. Her bør 
kommunen ta affære overfor Statens vegvesen, som har andre planer og avtaler for håndtering av 
massene. 

Det ligger nærliggende å spørre: 

Hva vil kommunen konkret nå gjøre for å få orden på forholdene innen kort tid? 

⎯ Er det bakenforliggende, ikke tilstrekkelig opplyste, årsaker til dette?  

⎯ Hvordan har kommunen tenkt å gjennomføre stopp av anlegget når Østlandsjord tydeligvis ikke 
har tenkt å gi seg frivillig? – (Politiinnsats?) 

Fremtidig aktivitet på Isi:  

Bærum kommune har i forbindelse med dispensasjonssøknaden til Østlandsjord slått fast at veiene 
ved Isi ikke er dimensjonert for den tungtrafikkmengden som Østlandsjord genererer. 
I forbindelse med kommunens høringssvar til Fylkesmannens saksnummer 2019/1547, søknaden fra 
Franzefoss om storetablering på Isi, og som vil medføre enda mer tungtrafikk enn hva Østlandsjord 
gjør, ble problematikken ikke adressert i nevneverdig grad i kommunens svar.  

På den bakgrunnen, spør vi: 

⎯ Vil Bærum kommune sende et tilleggsbrev til Statsforvalteren, og opplyse Statsforvalteren om at 
veiene rundt Isi ikke er dimensjonert for den tungtrafikkmengden som Franzefoss' omsøkte 
aktivitet vil generere? 

6.2 Arealhusholderingen – Oppnå arealnøytralitet! 
Hva gjør Bærum for å legge om til at gjenbruk av arealer er hovedregelen? 

Nye urørte arealer skal ikke tas. I så fall må andre arealer tilbakeføres og restaureres, en meget 
langsiktig og kostbar prosess.  

Det må bli vesentlig dyrere å ta urørt natur og dyrket mark. 

Reguleringsplaner som ikke er satt ut i livet må tas opp til revurdering med hensyn til ny fokus på å 
ivareta urørte arealer. (ref bærekraft).   

Administrasjonen bør og kan være en pådriver. Hvordan kan administrasjonen bidra til å få fremdrift 
på at Bærum også blir en Arealklok kommune? 

Det forventes et svar som ikke bare peker på at det nå utarbeides en ny arealplan og at det skal 
igangsettes undersøkelser av biologisk mangfold. 

6.3 Plenproduksjon 
Det er med sterk bekymring at vi registrerer en økende tendens til at dyrkbar jord i Bærum benyttes 
til å produsere plen og ikke mat. Dette er ikke forenlig med god landbruksvirksomhet og utarmer 
matjordlaget og er i strid med jordloven.  

Hva vil kommunen gjøre for å forhindre denne utviklingen? 

7 Bekkestua Vel 

7.1 Bekkestua - hvem ivaretar det store bildet? 
Bekkestua Vel setter stor pris på at vi som representanter for innbyggerne får en slik mulighet til å 
møte formannskapet. Vi har gjennom årene benyttet anledningen til å ta opp store og små saker. 
Denne gangen ønsker vi å ta opp den største saken av alle. Det som skjer rundt oss i Bekkestua Vel 
nå er det mest dramatiske i vellets 99-årige historie.  Velforeningen har avfunnet seg med 
kommunens såkalt klimakloke strategi, med tett og høy utbygging i Bekkestua sentrum og bevaring 
av grønt og småhusområder utenfor. Så må vi riktignok si at Bekkestua sentrum, med sine blokker, 
blir gjort noe større enn hva vi hadde sett for oss.  
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Vi ønsker ikke her å stille spørsmål ved enkeltsaker under politisk behandling.  Og det er et utall 
pågående saker – symptomatisk nettopp for utviklingen rundt oss. Det vi ønsker å stille spørsmål om 
er: I jungelen av alle disse pågående saker – hvem sørger for å ivareta det store bildet? Hvem tenker 
på hvordan de skal leve alle disse nye Bekkestua-boerne? Mange av dem er våre framtidige beboere 
i Bekkestua Vels område. Men hvor skal eksisterende og nye velmedlemmer ha sine pusterom, sine 
spaserturer, sin natur å gå i, hvile øynene i?  

Når vi følger alle disse pågående enkeltsaker, som vi altså ikke skal spørre om, så er vi bekymret. Vi 
greier ikke se hvem som tar vare på helheten, nærmiljøklokskapen, ser det store bildet.   

I hvert enkelt prosjekt, om det er på den grønneste flekken i området, så bringes jo sentrums-
tankegangen inn! Utbyggerne forstår vi jo – de gjør bare jobben med å maksimere verdiene for sine 
aksjonærer. Det er som forventet og ingen ting galt i det. 

Men også kommuneadministrasjonen ser ut til å være mer begeistret dess høyere og tettere, og mer 
klimaklokt i deres øyne. Også utenfor Bekkestua sentrum. 

Vi, som skal bevare vellets beboeres interesser, nåværende og fremtidige, er bekymret. 

Hvem evner å se det store bildet og tar det med seg inn i beslutningene?  

Hvordan skal alle våre nye vel-beboere leve – hvor skal de gå tur, hvor skal de hvile hode og øye? Og 
hvor skal barna leke? 

Når Bekkestua får flere innbyggere enn noensinne er det da ikke enda viktigere å bevare et grønnere 
og mer åpent nærmiljø i og rundt tettstedet «Bekkebystua»? 

8 Kolsås Vel 

8.1 Involvering av innbyggerne på Kolsås  
Kolsås Vel har uttalt seg negativt og har tildels kritisert planprosessen i kommunen og involvering av 
innbyggerne i prosessen.  Vi ser samtidig at det legges ned store ressurser for å gjennomføre 
planprosessen, og vi vil derfor utfordre kommunen til å sette konkrete mål for involveringen og 
engasjementet som oppnås gjennom målrettede undersøkelser som kan danne grunnlag for mål om 
forbedringer.  Vi vil også generelt be om at administrasjonen tar i bruk de verktøy (digital tvilling) 
som er innkjøpt for å digitalt vise muligheter og scenarier som finnes for utvikling av Kolsåsområdet 
som nærsenter, kollektivknutepunkt, arbeidsplass, frilufts- og boligområde.  På denne måten håper 
vi befolkningen i større grad vil la seg engasjere i valg om fremtidens Kolsås.   

Ved vedtak om nedleggelse av Hammerbakken skole i kommunestyret i juni 2018, ble det som en del 
av vedtaket vedtatt at administrasjonen skulle etablere et innbyggersamarbeid med nærmiljøet.  
Dette har ikke skjedd selv om det er purret om dette til leder for Velferd fra flere beboere i 
nærmiljøet. 

9 Berger og Rykkinn Vel 

9.1 Berger Svømmehall 
Kan kommunen gi en kort orientering om status på videre drift av svømmehallen, ikke minst i 
forhold til kommunestyrets budsjettvedtak? 

10 Voll Vel 

10.1 Plan for felles bruk av kraftlinjetunnel til flere samfunnsfunksjoner: 
Tunnelalternativet med innlagt reservevannsløsning for Bærum 

Bærum kommune har gjort et godt arbeid i prosessen med høring og anke når det gjelder 
konsesjonsvedtaket om Hamang – Bærum trafostasjon – Smestad.  Senest har kommunestyret bedt 
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administrasjonen om å beregne samfunnsøkonomisk nytte av frigjorte arealer. Dette har 
administrasjonen gjort på forbilledlig vis.  

Vi nevner også at medlemmer av Voll Vel har lagt ned et stort arbeid i å lage nye beregninger, og å 
påvise at NVE ikke har foretatt de pålagte analyser og beregninger av de samfunnsøkonomiske 
verdier.  

Bærum kommune gjort 2019 vedtak om at man ba Statnett/NVE om å utrede alternativer som trasé 
langs Griniveien og alternativet «tunnel hele vegen».  

Fra Anders Puntervold Hammer har vi også fått et forslag om å bruke tunnelboremaskin (TBM). 
Dette er i samsvar med ett av forslagene kommunestyret i Bærum la til grunn.  Forslagsstiller har lagt 
inn nye, spennende momenter i tunnelløsningen, bla ved å se på en mulighet for 
reservevannsløsning for Bærum. Dette vil øke samfunnsnytten og gi redusert samfunnsrisiko.   

Vi vil framheve at kabel i grøft gjennom de meste utnyttbare områdene, vil båndlegge en gate på 11 
m i lengde av opptil 3 kilometer. Dette gir 33000 kvadratmeter båndlagt areal, og vil redusere nytten 
i området rundt sykehusene.  

Vi vil også framheve at ved bruk av TBM kan vi spare naturinngrep mange steder i Bærum og ikke 
minst ved Lysejordet, nær Lysakerelven. 

Voll Vel ber formannskapet be administrasjonen om å vurdere dette som et moment. Vi antar at 
nytten av reservevannsløsning kan regnes inn som ekstra faktor for samfunnsnytten i prosjektet. 

Se vedlagte planer, utformet at Anders Puntervold Hammer. _– Vedlegg 1 

10.2 Forvaltnings av nærskog i Bærum 
Voll Vel har hatt dialog med artikkelforfatter til åpent brev i Budstikka, Anders Puntervold Hammer. 
Han er orienteringstrener for barn og unge.  

Voll Vel ber at formannskapet ser på mulighet for at Bærum kommune går i dialog med skogeiere og 
lokale idrettslag om bruk/sambruk. Vi ber om at skjøtselsplaner blir vurdert og om det er mulig å få 
til en avtale om å la «gammel skog» bli stående til glede for orientering og friluftslivet generelt. 
Dersom det kan bidra til å la skogen stå, bør Bærum kommune også vurdere økonomiske bidrag til 
dette.  

https://www.budstikka.no/debatt/forvaltning-av-naerskoger-i-baerum/664278!/  

10.3 Sykkelveier i Østre Bærum – innspill til justering/forbedringer av 
kommuneplanen 

Et aktivt medlem i Voll Vel, Petter Longva, har gitt oss et grundig vurdert innspill til justering av 
sykkelplan for Østre Bærum. Voll Vel ønsker at formannskapet og administrasjonen vurderer 
forslaget. Trafikksituasjonen er utfordrende for syklister. Planen vil berører både kommune og 
fylkeskommune, og i noen tilfeller også private grunneiere.  

Se vedlagte forslag til sykkelplan med kommentarer – Vedlegg 2 

https://www.budstikka.no/debatt/forvaltning-av-naerskoger-i-baerum/664278!/

