Kjære kommunepolitikere
Vi som bor på Fornebulandet flyttet ikke hit fordi vi ønsket at området på sikt skulle videreutvikles til
en middels stor norsk by. Vi ønsket tvert imot å bo i mer landlige områder, men med nærhet til byen.
Hadde vi ønsket å bo i byen hadde vi flyttet inn til Oslo. Det som nå ligger av planer på
kommunebordet var dessuten heller ikke den planen vi ble forelagt for Fornebu da vi kjøpte i 2011.
Nå er disse premissene endret og vi beboere er blitt holdt for narr.
Hva er det som er galt med dere politikere? Er tanken på økte skatteinntekter så altoverskyggende og
det eneste som teller? Evner dere ikke å se hva KDP3 vil gi av negative konsekvenser for beboerne på
Fornebu? Ja, det er fremdeles en del ubebygd areal på Fornebu og selvfølgelig er det plass til flere,
men det er langt fra så mye areal som KDP3 legger opp til hvis dere også samtidig skal imøtekomme
beboernes behov for trivsel, tilstrekkelig med friareal, barnehager og skoler, en sårt tiltrengt ny
svømmehall/idrettshall, fotballbaner m.m. For med så mange boenheter og beboere som det legges
opp til i KDP3 øker også disse behovene!
I Fornebu 2035 - Strategi av fornebusamfunnet skrives det blant annet om samspill, og «Visjonen for
bærumssamfunnet er at befolkningen, næringsliv, organisasjoner, interessenter og offentlig
virksomheter sammen skaper fremtiden». Det er flott, men befolkningen (les vi som bor på Fornebu)
synes foreløpig ikke å ha blitt hørt eller hensyntatt tross alle de henvendelser og motforestillinger
dere har mottatt. Vi beboere føler oss fullstendig overkjørt.
Arkitekttegninger/skisser som foreligger i KDP3 er «luftslott», virkeligheten kommer til å bli noe helt
annet. Dette har vi erfart fra andre prosjekter, seneste Munch museet i Bjørvika. Ikke la dere lure av
innbydende tegninger og skisser!
I KDP3 har dere stor fokus på et grønnere miljø og legger opp til at det ikke skal innebære økt bruk av
privatbiler. Vi er selvfølgelig glade for at dere tenker klima og en grønnere fremtid. Det er en noe
som vi alle må, og plikter å fokusere på. Men med de utbyggingsplanene som ligger i KDP3 mener jeg
det blir svært vanskelig å nå målene.
I rådmannens innstilling til KDP3 - 2. gangsbehandling skrives det under punkt 4 «T-banens
transportkapasitet og økt utnyttelse på Fornebu kan være viktig bidrag til at Bærum når sine
klimaforpliktelser knyttet til det nasjonale nullvekstmålet dvs målet om ingen økning i
persontransport med privatbil». Hvis dette skal bli en realitet må planen om å bygge et akvarium
skrotes, og badestrendene må kun være tilgjengelig for Fornebu beboere som kan gå/sykle til og fra
stranden.For å ta det siste - Det er trafikkmessig fullstendig kaotisk i sommerhalvåret grunnet alle
som kommer utenfra for å nyte strandlivet på Fornebulandet. Biler står parkert overalt, mange også
på gangstier og fortau. Det er naivt å tro at alle disse barnefamiliene vil benytte kollektivt i fremtiden
for å komme til stranden. Til det har de alt for mye med seg!
Da mange av oss kjøpte boliger på Fornebu var det KDP2 som gjaldt. Vi kjøpte for å bo landlig med
nærhet til byen, ikke i en by. Vi ønsker velkomment flere boenheter, men ikke en så stor fortetning
som det legges opp til. Det er ikke bærekraftig for miljøet og beboere. Det er umoralsk og et brudd
med alle oss som har investert i boliger på Fornebu at dere nå er i ferd med å vedta KDP3.
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