Hei - til våre folkevalgte representanter,
Vil med denne mailen utdype frustrasjon over hva Fornebu er på vei til å bli. Slik
KDP3 foreligger nå vil den godese utbyggere med milliardoverskudd. Økte utgifter for
kommunen og innbyggerne. Dette er uansvarlig av kommunen.
Det er trist hva dere er på vei til å gjøre med Fornebulandet. Vi som investerte her og
valgte å flytte hit føler oss lurt. Det dere stod for for flere år siden, er dere på vei til å
gå i vekk fra. Hvem er det dere er her for? Innbyggerne eller kun de som tenker
profitt, utbyggerne.
Vi flyttet hit av den grunn av at vi ville flytte ut fra Oslo og flytte landlig, men sentralt.
Vi ville ikke flytte til en ny by. Nå står vi fast, en familie på snart 5, som føler seg
presset ut av Fornebu, men med to skolebarn vil vi heller ikke flytte etablerte
skolebarn. Ønsker vi å øke kvadratmeter, må vi opp i 20 millioner klassen. En helt
vanlig familie.
Vi ønsker ikke tett og høye hus her på Fornebu, det trengs mer areal rundt og bevare
luft og lys. Samtidig må det prioriteres mangfold av de som ønsker å bo her. Det må
være plass til frilek og idrett. Nansenparken barnehage har allerede mindre uteareal
enn hva som anbefales i barnehage. Begrunnelsen er at det er nært parken og
friområdet og, har dere barn eller har jobbet i barnehage, så vet dere at det ikke bare
er å ta en impulsiv tur ut med 20 barn!
På femte året er vi i brakke, utviklingen følger ikke med. Høye bygninger som
skjermer for sollys der vi oppholder oss, mindre grønt areal, begrenset fritidstilbud for
barn, unge og eldre. Kapasiteten er allerede sprengt. Vi står i kø inn og ut av
Fornebulandet. Og kom ikke å si at det bare er å reise kollektivt. Logistikken går ikke
rundt når reise med kollektivt tar trippelt så lang tid som å kjøre bil. Vi skal på jobb og
vi må følge opp unger med skole og aktivitet.
Stå for det som ble lovet. Med god variasjon av boliger på inntill 5 etasjer, townhouse
og rekkehus og betydelig større boliger. Variert boligbebyggelse viktig for at alle
aldersgrupper skal ønske å bo på Fornebu.
Vern om naturen og grøntareal, som forespeilet.
Vi krever at våre folkevalgte representanter i Bærum kommune revurderer KDPS og
utarbeider en revidert plan som bedre ivaretar kommunens og innbyggernes
interesser nå og for fremtiden.
Håper dere tar til fornuft og lar oss som bor her fortsette å få muligheten til det.
Jeg kommer ikke til å stemme på et parti som ikke sier at det vil gå i mot en
fordobling av boliger fra hva som var klare planer da vi kjøpte her når dette avgjøres i
nærmeste framtid.
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