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Sendt:
Til:
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Emne:

Kent Olav Hovstein Nordby <kentolav@leva-urbandesign.no>
fredag 25. juni 2021 10:07
Karen Gunleiksrud
Gunnar Stenvik; Roar Askeland; Byggherrerådgiveren v. Espen Johannessen
[SENDER UNVERIFIED]Re: Fornebuporten - Vedr. informasjon fra
idéverkstedet 8. juni

Videresendt i morgentimene!
God helg når den tid kommer.
fre. 25. jun. 2021 kl. 09:59 skrev Karen Gunleiksrud <karen.gunleiksrud@baerum.kommune.no>:
Kent Olav – her kan du dele det Roar oversendte til deg i går.
Hovedinntrykk fra informasjonsmøtet og verkstedet:
 Positivt med utvikling i området, man gleder seg til flere tilbud og ikke følelsen av å bo i et
brakkeområde
 Området preges av mye trafikk på alle kanter
 Det er ønskelig med vesentlig mer grønt og vegetasjon i området
 Positiv til en økt og mer lokal bruk av arenaen, ønsker at det er et sted man kan stikke innom
for å trene, at man kan se hva som foregår inne når man er utenfor
 Forbindelsen gjennom området nord sør (John Strandruds vei) er veldig sentral for gående og
syklende
 Man ser frem til flere møteplasser inne og ute

Hilsen
Karen K.P. Gunleiksrud
By- og områdeutvikling
Tlf: 934 24 773

Fra: Gunnar Stenvik <GMS@cowi.com>
Sendt: fredag 25. juni 2021 09:14
Til: Karen Gunleiksrud <karen.gunleiksrud@baerum.kommune.no>
Kopi: Roar Askeland <roar.askeland@baerum.kommune.no>; Byggherrerådgiveren v. Espen
Johannessen <ej@bhr1.no>; kentolav@leva-urbandesign.no
Emne: Fornebuporten - Vedr. informasjon fra idéverkstedet 8. juni
Hei

Vi i prosjektgruppen for Fornebu arena er interessert i hva som kom fram ifm. idéverkstedet som
ble gjennomført i etterkant av informasjonsmøtet for Fornebuporten 8. juni.
Vi antar at dette kan være relevant informasjon som vi kan sammenholde med det som etter hvert
vil komme fram gjennom vårt eget medvirkningsarbeid ifm. Fornebu arena.
Det ville derfor være fint om vi kunne få en oppsummering av innspill og ønsker som kom fram
under idéverkstedet.
Håper det lar seg gjøre?
Vennlig hilsen
Gunnar Stenvik
Siv.ark. / Landskapsarkitekt
Byutvikling og natur, avd. plan
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-Med vennlig hilsen,
Kent Olav Hovstein Nordby
Urban Designer
LÉVA Urban Design AS
Ivan Bjørndals gate 27, Oslo
tlf. +47 95 13 05 89

