Til våre folkevalgte representanter,
Din stemme om saken om KDP3 er viktig for oss som bor på Fornebu, og generelt i Bærum.
KDP3 er en god løsning for utbyggere som skal tjene store penger. Det vil medføre støtte
utgifter for kommunen og for oss som bor her. Hva skal vi med denne t banen egentlig?
OBOS skal få bygge stort i antall og høyt i meter, fordi kommunen vil ha hjelp til å finansiere
banen? Dropp heller banen og la oss få fortsette vårt gode liv her på Fornebu. Vi ønsker ikke
høye blokker, mye skygge, trangt om plassen, vanskeligheter med trafikk og til sist men ikke
minst (!!) store utfordringer for barn som skal vokse opp her uten tilstrekkelig
fritidsaktiviteter. Det kommer ikke til å gå bra...... Det vil bli ghettotilstander.
Vi flyttet hit for fem år siden, kjøpte for syv år siden. Det var ikke på bakgrunn av planene i
KDP3. Det var langt færre boliger, åpne områder, det grønne og vakre Fornebu vi bor på nå.
La oss fortsette å ha det fint her ute! Vi har etablert oss her, fått to barn her som har begynt på
skole og går i BHG her. Jeg har etablert en forretning her på Fornebu, og samboeren min har
fått seg jobb ikke langt unna. Vi har det så fint her nå. Men det blir ikke på langt nær slik med
KDP3. Mangel på idrett, fritidsaktiviteter, lys, luft.......
Jeg håper dere folkevalgte ser behovene til oss innbyggere, og ikke behovene til utbyggerne.
Det er ikke for sent. Stopp opp, tenk på oss som bor her, tenk på behovene....
Fornebubanen er ikke et stort behov, den vil koste DYRT og skal ikke være en grunn til at
utbyggere skal få bygge høyere og tettere og ødelegge det nydelige fornebulandet vårt.
Vær så snill å hør på oss.
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