Hei,
Vi som bor på Jar opplever allerede at manglende fritidsaktiviteter på Fornebu legger press på «våre»
fritidsaktiviteter. Vi har hørt om barn på Fornebu som står på 70’ende plass på plass for å bli med på
svømmetrening, og det er slik vi ser det planlagt for få idrettsanlegg til de som bor på og ved Fornebu allerede.
Hva skjer da med den eksplosjon av boliger som kommer med en evt. KDP3? KDP3 innebærer flere tusen nye
boliger, men ingen ny svømmehall for skolesvømming, mosjon og idrett. Det er ikke avsatt tomt eller
byggestart for videregående skole. Sjønære aktiviteter vanskeliggjøres ved at en idrettsklubb som var på planen
i KDP2 nå risikerer at deres areal bebygges av private aktører.
Gode og tilgjengelige transportløsninger er også nødvendig. Fornebubanen vil ikke dekke transportbehovet til
innbyggerne. Dette vil bli spesielt tydelig i forbindelse med bilkjøring ut og tilbake for å følge barn på
aktiviteter, siden anleggene her ute er fulle slik nevnt over.
Jeg jobber ofte i Asker og skal kjøre på E18 ved Lysakerlokket i morgenrushet. Hver morgen er det bom stopp i
påkjøringsfeltet inne i tunellen fordi køen med bilister som skal kjøre til sine arbeidsplasser på Fornebu står i
hele tunellens lengde. Dette betyr at man må vrenge seg ut i neste fil uten å få akselerere og her går trafikken
fort! Man må da gi full gass for å ikke få en bilist i baken, og ikke sjelden må man igjen bråbremse fordi noen
har glemt å svinge av mot Fornebu i starten av avkjøringskøen og en ny farlig situasjon oppstår. Jeg har hatt
ekstremt mange farlige situasjoner i denne tunellen. Hvordan blir dette med flere arbeidsplasser på Fornebu?
Jeg ønsker at våre folkevalgte representanter i Bærum kommune revurderer KDP3 og utarbeider en revidert
plan som bedre ivaretar kommunens og innbyggernes interesser nå og for fremtiden. Jeg har positive
forventninger til at Bærums folkevalgte jobber for innbyggerne, ikke bare for utbyggerne.

Med vennlig hilsen
Wenche Abelseth

