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Dn oppslag 19.jpg

Til alle kommunestyrerepresentanter i Bærum
Jeg representerer 6 nabofamilier nederst på Blommenholm. Vi er sterkt kritiske til
dagligvarebutikketablering nederst i Blommenholmveien/Stasjonsveien (Kiwi eller
Rema).
Butikketableringstiltakene fremstilles som miljøtiltak, men eventuell butikketablering vil
forverre bomiljøet på Blommenholm. Hovedgrunnen er at vi er ovebevist om at
etableringen vil medføre en ytterligere forverring av trafikksituasjonen, med kø/stanging
og økt ulykkesrisiko (inkludert barn og syklister). Særlig i rushtiden etter kontortid når folk
skal hjem fra jobb og det hoper seg opp med biler som står i Stasjonsveien og venter på ledig
parkeringsplass (få plasser).
Butikketableringstiltakene er drevet av markedsandelskamp mellom Kiwi, Rema (og Coop
i Sandviksveien 73+75) og dekker ikke noe lokalt behov som står i forhold til ulempene
nevnt over. Dagens Næringsliv skrev 19.01 en artikkel om overetablering i
dagligvarebransjen, se oppslag vedlagt.
Vi er allerede godt dekket med dagligvarebutikker. Det finnes 2 Kiwibutikker innenfor
2 minutters kjøring fra Blommenholm (Dragveien og Finstadgården) og minst 5 butikker
mindre enn 5 minutters kjøring fra Blommenholm. I tillegg planlegges det ny Coop butikk i
Sandviksveien 73-75, bare ett minutts kjøring fra Blommenholm.
Dagligvarer er tunge, og folk i nærområdet vil uansett i hovedsak fortsette å bruke bil når
de handler og kombinere handling med andre gjøremål i hverdagen, som uansett krever bil.
Vårt syn støttes av et samlet Styre i Blommenholm Vel, ref. Charles Jensen, Formann, tlf.
47463940.

Vi håper du vil støtte oss i den endelige beslutningen i Kommunestyremøtet onsdag i
neste uke (6. februar) og gå imot innstillingen fra Administrasjonen om denne helt
unødvendige butikketableringen nederst i Blommenholmveien/Stasjonsveien.
Ring meg gjerne når som helst, dersom du ønsker en mer utfyllende redegjørelse for våre
synspunkter.
Med vennlig hilsen

Odd Ragnar Heum
Blommenholmveien 4a
93224076

