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Hei,
Eiksmarka Tennisklubb ber om at saken «Barketomta» kommer opp til 2 gangs behandling i Plan &
Miljø utvalget denne høsten – gjerne i oktober måned som i praksis vel er første mulighet.
Saken var oppe til 1. gangs behandling i juni 2016 og vi tenker nå det er på tide å få denne opp til 2.
gangs behandling.
Det har vært avholdt mange møter og mye engasjement fra mange hold. Som initiativtaker til denne
reguleringssaken har vi dokumentert dagens bruk av området godt og ikke minst behovet Fossum
Idrettsforening og Eiksmarka Tennisklubb har, nå ber vi om at saken tas opp til 2. gangs behandling.
Som kjent har det vært oppe til vurdering hvorvidt Grini Næringspark kunne være et alternativ for
tennishall. Vi har som kjent også vurdert dette innspill. Sist vi var sammen – juni 2017 – skulle
tomteeier vurdere muligheten av å kunne snu de tenkte 3 baner som ligger etter hverandre til
isteden å ligge ved siden av hverandre samt å forsøke å gi oss noen økonomiske rammer rundt dette.
Svaret så langt er at det å vri banene 90 grader å legge disse under leilighetsprosjektet ikke er
praktisk mulig å få til. Det er usikkerhet rundt grunnforholdene og det er usikkerhet rundt tiden et
slikt prosjekt vil ta og det er usikkerhet rundt infrastrukturen – les skolekapasitet i området. Men
hovedinnvendingen fra tennisklubben er rett og slett de praktiske hverdagslige utfordringer – rent
driftsmessig – det vil være å ha 3 baner liggende etter hverandre i 3 ulike hus i tillegg til at
investeringen med 3 haller neppe er økonomisk gjennomførbar for klubben.
Ved 1. gangs behandling på Barketomta sa Rådmannen at en kunne vurdere en hall på 2 baner, men
at 4 virket i overkant. Tennisklubben ber likevel Primært om en ny vurdering av hall med 4 baner –
husk vi er blant de aller største klubber i landet med et stort behov for dette, dessuten er 4 baner
langt å foretrekke for den daglige driftsøkonomien.
Subsidiært ønsker vi oss en hall med 3 baner. Vi kunne hvis det skulle være ønskelig for nærmiljøet
tilby oss å lage en bane nr. 4 utendørs, slik at den kunne være enda mer tilgjengelig for alle enten en
er medlem eller ikke og bygningsmassen blir mindre.
Rådmannens tanke om 2 baner er dessverre ikke interessant for oss.
Vi ber om at Barketomta saken kommer opp til 2.gangs behandling og tillater oss å be om all den
hjelp vi trenger for å få dette til fra så vel administrasjon som politikere i kommunen. Også Fossum
idrettsforening avventer sitt ønske om kunstgress og bedre forhold på Barketomta.
Vi skal gjøre alt vi kan for å ta hensyn til de aller fleste innvendinger som er fremkommet i saken fra
naturvernere og enkelte naboer for å tone ned negative virkninger. Vi har med bilder over flere
måneder i fjor høst dokumentert hvor lite Barketomta er i bruk , tenk hvilket aktivum Barketomta
kan gi Østre Bærum om politikerne nå viser vilje til å satse i denne del av kommunen. Dette kan bli et
fantastisk område for idretten ,men også tilrettelagt for uorganisert aktivitet og utviklingen er ikke til
fortrengsel for turgåere eller andre. Det er sågar fortsatt plass til annen aktivitet på området, som
basketball kurver eller skøyteis om vinteren til glede for de aller minste og nærmeste.
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