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Innlegg av Jan R. Søderstrøm 

 
 
KDP3 Fornebu – høringsmøte 5. mars 2019 i kommunestyresalen, Bærum Rådhus. 
 
Takker kommunen for dette viktige høringsmøtet for Fornebu`s fremtid. 
Som vi alle vet, ble Fornebu Flyplass lagt ned i 1998. 
Det var- og ble lagt store utbyggingsplaner for dette flott attraktive naturområdet, som var 
omringet av sjø nærmest på alle kanter. 
 
Området skulle nå utbygges på beste- og mest moderne måte, med teknologisenter som 
hovednæring, samt boliger til alle grupper av befolkningen. Man stipulerte med ca.20.000 
arbeidsplasser, og ca.20.000 innbyggere. Fornebu skulle bli et slags “Forneby”, med 
beboerantall på størrelse med Arendal og Lillehammer.  
 
Det var den gang lovet at den siste gravemaskinen skulle rygge ut av Fornebu i ca. 2010, 
samt ferdig Fornebubane- og andre kommunikasjonsmidler. Slik gikk det ikke. 
 
Uansett… Vi er en idealistisk- og uselvisk gruppe sportsinteresserte som mener at 
Fornebulandet må få sin egen sportsklubb, et sted innbyggerne kan treffes for et aktivt 
sosialt- og sportslig samvær. Tatt med i betraktningen at det skulle komme flere tusen 
innflyttere som ikke har noe tradisjonelt sosialt nettverk, ønsker vi å lage et tilbud og 
samlingssted for disse. 
 
Dette vil bli et viktig tilbud for alle aldre. Et lavterskel tilbud ikke minst for de yngste, med 
tanke på å bygge opp følelsen av tilhørighet - og stolthet for sitt nye nærområde, Fornebu.  
 
Vi engasjerte oss tidlig i problematikken, noe som endte med stiftelsen av Fornebu 
Sportsklubb, Fornebu SK, i 20.01-2001. Vi hadde som målsetning den gang – og har 
fremdeles – et ønske om å utvikle et barne- og ungdomstilbud, med trim- og mosjon, og 
aktive fritidssysler, og være et sted hvor man kan møte nye venner. 
 
Vi hadde mange møter, og møtte mye velvilje og interesse fra de allerede etablerte 
næringsdrivende, og vi ble heiet frem av politikere, utbyggere, Fornebu Andelseierforening, 
og ikke aller minst av de etter hvert 160 avventende medlemmene vi hadde fått – som 
ventet på at vi skulle få tildelt plass – et klubbhus – slik at vi kunne sette i gang.  
 
Vi engasjerte oss først i roing og padling, samt bobsleigh, og vi laget vårt første lokale 
arrangement: «Fornebu-marsjen» som ble svært vellykket, med flere hundre deltakere.  
Det var tydelig at folk hadde behov for aktivitetstilbud. 
 



Men da utbyggingen tok lenger tid enn forventet – og våre fremstøt mot kommune og 
Idrettsråd ikke bar noen frukter, skrumpet også interessen fra våre ventende medlemmer 
inn. 
 
Vi trenger et klubbhus! 
 
Vi kan gjerne begynne i det små – men vi må ha et sted å være. Vi må kunne tilby et 
samlingspunkt. Vi står klare til å jobbe – gratis – og tilby Fornebuingene et nødvendig 
fritidstilbud, men uten en adresse er dette vanskelig. 
 
Vi ønsker å bidra – men vi trenger hjelp og støtte slik at vi for fremtiden kan være en 
bidragsyter til den fremtidig sportslige- og sosiale utviklingen av fantastiske Fornebu, et sted 
med store fremtidige muligheter- og vekst. 
 
Fornebu Sportsklubb og jeg takker for oppmerksomheten- og håper at vårt rop om drahjelp 
fra kommunen blir hørt. 
 
Med sportslig hilsen, 
Jan-Robert Søderstrøm 
Leder. 
  
Gorm G. Lund 
Nestleder. 
  
___________________________________________________________________________ 
Vi vedlegger et av våre innspill til kommuneplanen. En presentasjon som blir for lang til disse 
våre tilmålte 5-minutter.  
(Se vedlegg) 
  
  
 


