BÆRUM KOMMUNE
EIENDOM

Gjønnes Gård, ved Peder A. Haslum
Gml. Ringeriksvei 56 A
1357 BEKKESTUA

Deres ref.:

Vår ref.:
16/194252/NVAN

Dato:
04.10.2016

Utvikling av Gjønnes gård og firutsetninger for etablering av barnehage.
Svar på Gjønnes Gård sitt brev av 11.08.16
Det vises til tidligere korrespondanse, og senest til mottatte brev av 11. august 2016.
Som kjent har Bærum kommune i lengre tid arbeidet med å få etablert en barnehage på den
delen av gnr/bnr 18/1 som er regulert til barnehage. En av årsakene til at kommunen har vært
pågående for å få etablert en barnehage, på det området som nettopp er regulert til det, er at
Balder barnehage på Bekkestua må flytte sommeren 2017 på grunn av nye Bekkestua
barneskole. Målet har derfor vært å få etablert barnehagen på Gjønnes gård til sommeren
2017.
Kommunen har lenge vært usikre på fremdriften med å få etablert barnehagen på Gjønnes
gård og det har vært noen utfordringer underveis i prosessen. Utfordringen omkring
grunnforurensningen, som ble avdekket på området, vil bli løst forutsatt at barnehagen blir
etablert. Et annet forhold som har vært diskutert, er om barnehagen skulle bygges av
grunneier og drives privat. Og det siste som ble brakt inn i saken er koblingen til Gjønnesparken.
På bakgrunn av usikkerhet i fremdrift og det mottatte brev av 11. august 2016 har kommunen
vært nødt til å se etter andre løsninger for Balder barnehage. Kommunen har nå funnet en
løsning slik at barnehagen kan opprettholde sin drift uten å være avhengig av barnehagen på
Gjønnes gård i denne omgang.
Imidlertid ser kommunen at det etter all sannsynlighet vil bli behov for en barnehage på det
regulerte arealet på Gjønnes gård i fremtiden. Dette begrunnes med den store
boligutbyggingen og utviklingen som nå skjer, og som er planlagt i Bekkestua-området.
Utvikling av Gjønnesparken omtales ikke nærmere. Etter hva vi er kjent med er det dialog om
dette med Bærum kommune ved Natur og Idrett.
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KLART SPRÅK?
Hjelp oss å bli bedre:
klartsprak@baerum.kommune.no

Med hilsen

Nils Vangdal
seksjonsleder
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