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Innspill til KDP3 fra en fortvilet Fornebu-beboer

Hei,

Innspill til KDP3.. Det var ikke en by med 11.000 boliger vi ble fristet av da vi flyttet
til Fornebu. Da vi kjøpte bolig av Obos i 2012 var det store grøntområder, den luftige
Nansenparken, et grønt nabolag og mange muligheter for fritidsaktiviteter for barna vi
falt for.

Vi har det veldig fint på Fornebu nå, etter å ha bodd her i 5 år. Vi stortrives, faktisk!
Men vi merker allerede press på barnehager og skoler. Barna våre har gått i tre
forskjellige barnehagebygg på fire år. Skolestarteren vår går i brakkebygg - som i
utgangspunktet er helt ok, men som skal få ytterligere flere brakker på det lille
uteområdet (som fortsatt har barnehageleker fra den gangen hun gikk her i
brakkebarnehage..). Allerede sliter kommunen med å henge på med nok
bhg/skoleplasser og tilbud til de innbyggerne som bor her nå.

Vi har ventet i nesten 1 år på plass på svømmekurs. Yngste datter vil begynne på dans,
men det er ikke plass. Når vi skal dra og svømme i svømmehallen i helgene er det
smekkfullt.. vi merker allerede press på både fritidsaktiviteter og tilbud, og nå er det i
underkant av 3000 boliger her. Skal det virkelig presses inn 8000 boliger til?! På vårt
lille, fine og særegne sted? Hvordan skal det gå - må vi kjøre ut av Fornebu for å
kunne delta på aktiviteter og fritidstilbud?

Og i tillegg er det planer om et akvarium, som skal trekke ytterligere flere folk ut hit??
Det må da være andre områder som faktisk vil ha nytte av en slik attraksjon.. Tomten
burde vel heller brukes til fritidsaktiviteter for oss som faktisk bor her ute?

Vi fant drømmestedet vårt for noen år siden, og fant ut at her vil vi etablere oss. Vi har
fått stort nettverk her, barna har fått gode venner, og det har vi også. Mannen min har
åpnet butikk på senteret, og jeg har fått jobb i nærheten jeg også. Vi har flyttet fra
Jessheim og etablert oss her. Men er det ingen fremtid for oss her?

Jeg forstår virkelig ikke hva kommunen tenker på hvis de bukker under for Obos sitt
ønske om å bygge tett og høyt her ute. Ødelegge et så fint område, fristet av Obos som
lover å legge tilrette for det ene og det andre. Vi er mennesker som bor her ute, som
har etablert et liv her ute, og vi ønsker å leve her. Og for å leve her, så må kommunen
legge til rette for at man kan leve HER og ikke la Obos bygge så tett at man må ut fra
Fornebu for å puste og leve.. Og i tillegg sette opp en bom så det skal koste penger for
oss å reise ut..

Jeg håper politikerne forstår hvor vondt disse planene gjør for oss som har etablert oss
her ute, og at 11.000 boliger ikke er noe alternativ - deg vil ødelegge fine Fornebu.
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