Fornebu er unikt, likeså alle mennesker som bor her i dag. Det samme gjelder våre nye naboer som
etter hvert kommer til å flytte ut til Fornebu. La oss ta vare på denne unikheten, og legge til rette for
å få frem det beste i hvert individ og det beste i den vakre naturen her.
Fagfolk har uttalt seg om hvilke ødeleggende konsekvenser en slik massiv utbygging har for miljø,
trivsel og natur. Det er lagt frem rapporter med prognoser om fremtidig trafikalt kaos.
Under høringen i Rådhuset den 5. mars var det mange konstruktive innlegg fra privatpersoner og
organiserte beboeraksjoner mot utbyggingen. Blant annet viste en fremtidig Fornebu-beboere frem
statistikk på aktivitetsarealbehov. Oksenøya skole vil med en dobling av dagens planer fortsatt ikke
ha nok arealplass for å dekke behovet for aktivitetstilbud.
Det var også innspill fra to utbyggere hvor den ene, Selvaag, mente at Fornebus videre utvikling ikke
skulle skje med hensyn til eksisterende beboere. Hensyn skulle tas til de som flytter ut etterhvert.
Men kommer våre nye naboer som flytter ut hit etterhvert til å ha andre behov enn oss som allerede
bor her? Vil ikke de barna også være delaktige i aktiviteter? Trives ikke de barna med utelek i grønne
omgivelser som forskning sier? Kommer de foreldrene til å synes det er levelig i en travel
småbarnsperiode å ta bussen til andre deler av Bærum flere ganger i uken for å være med på
aktiviteter?
Fordi det er det kommunen legger opp til når det ikke er parkeringsplasser til de nye enhetene som
skal bygges, eller et stort nok plasstilbud på de aktivitetene som finnes på Fornebu.
Kommer de nye beboerne til å synes at det er greit å sitte i en leilighet uten sollys? Kommer ikke de
etter hvert til å ønske seg en større bolig når barna blir flere og eldre?
Dessuten er det jo faktisk slik at jeg, min mann, vår familie kjøpte bolig her på premissene om at det
skulle bygges 6500 enheter her ute. Vi kjøpte med forventning om et trygt oppvekstmiljø for våre to
barn, og naturen rett utenfor huset. Vi føler oss rett og slett ført bak lyset av politikerne og jeg er
både oppgitt og opprørt over bristen på demokrati.
Det er veldig uventet at politikerne så langt ikke har latt beboerne medvirke i planene fremover, men
heller har ført dialog og samarbeid med utbyggerne. Det er vel liten tvil om at utbyggerne har en
ganske annen agenda enn beboerne på Fornebu.
Som fagfolk og vi beboere har påpekt om at trivsel økes med grøntarealer, gode lysforhold og lite
innsyn. At det er behov for mer plass til organisert og uorganiserte aktiviteter. At vi vil beholde
naturreservatet, våtmarken, fuglelivet og strandlinjen. La oss holde oss til den opprinnelige planen på
6500 boliger, og dropp denne T-banen som er roten til alt vondt!
Gi oss tilbake troen på politikerne og at demokrati fortsatt lever.
Mvh Linda Kristensen, Beboeraksjonen for fremtidens Fornebu.

