Emne:Re: KDP3 FORNEBU
Dato:03.03.2019 15:24
Avsender:Gro Guldahl <guldahlg@gmail.com>
Mottaker:lisbeth.krog@baerum.kommune.no
Kopi til:ole.udnes@baerum.kommune.no, frode.bostadlokken@gmail.com,
madsgramrygg@gmail.com, oddoie@gmail.com, maria.barstadsanner@hoyre.no,
tilsusannekristiansen@gmail.com, hilde@oydne.no, sigridbsanner@gmail.com,
elia.otero@baerum.kommune.no, torill.heggen@baerum.kommune.no,
terhegge@online.no, i.skrede@vikenfiber.no, bjorn@rotnes.net,
mortendh@gmail.com, hilde@durban.no, morten@mastermedia.no, gb@tazz.no,
asb-nil@online.no, anne.hojem@baerum.kommune.no,
morten.skauge@gmail.com, baeishal@online.no, siww@online.no,
haakon.veum@hotmail.com

Til høyres folkevalgte representanter,
Din votering i saken om KDP3 er viktig for oss i Bærum. Slik KDP3 foreligger
nå, vil den tilgodese private utbyggere med millardoverskudd. Samtidig
innebærer den økte utgifter for kommunen og innbyggerne på Fornebu.
Kommunen vil få en uforholdsmessig lav del av den totale verdiskapningen i
området. Det er uansvarlig av kommunen å "gi bort" verdier til private
utbyggere på bekostning av offentlige interesser.
I nåværende form tillates høye boligblokker inntil Forneburingen og enda
høyere i området mellom Fornebu S og Rolfsbukta. Det betyr mindre luft, lys og
areal på et areal som bør være til rekreasjon for alle i Oslo/Bærum.
Hva med lokaler til frivillige organisasjoner og aktiviteter for eldre? Det er
planlagt svært få idrettsanlegg til dem som bor, og skal flytte
til Fornebuområdet. KDP3 innebærer flere tusen nye boliger, men for eksempel
ingen ny svømmehall i tilknytning til skolen, ei heller anlegg til mosjon og
idrett. Det er heller ikke avmerket område til eller byggestart for videregående
skole og flerbrukskirke. Sjønære aktiviteter vanskeliggjøres ved at
seilforeningen, som var planlagt i KDP2 , nå risikeres det at dette arealet kan
bebygges av private aktører.
Gode og tilgjengelige transportløsninger er nødvendig. Fornebubanen er
underfinansiert. Bruk heller bidrag fra utbyggere til å etablere en el-ferge og
annen sosial infrastruktur. Fornebubanen alene kan ikke betjene en uforsvarlig
høy boligvekst.
Jeg krever at Høyres folkevalgte representanter i Bærum kommune revurderer
KDP3 og utarbeider en revidert plan som bedre ivaretar kommunens og
innbyggerne og Oslo/Bærums interesser nå og for fremtiden.
Utsett KDP3 til etter valget og la velgerne få si sin mening.
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