Kjære politiker.
27. april 2016 vedtok kommunestyret å igangsette revisjon av KDP2. Den 27. mars
2019 skal dere beslutte hva som blir det endelige resultatet av KDP3.
Både forslag om revisjon og vedtakelse av endelig områdeplan skjer i samme
kommunestyreperiode 2015-2019. Det innebærer at innbyggerne i Bærum kommune
gjennom sin stemmeseddel ikke har fått lov til å påvirke hvorvidt man ønsker by eller
ikke på Fornebu.
Det er lagt opp til medvirkning i planprosessen, men i endelig forslag er det få om
ingen av forslagene fra lokalbefolkningen som er hensyntatt. Det bygges høyt og tett,
og de kvaliteter Fornebu er blitt kjent for står på spill. Jeg håper dere politikere er
deres mandat bevisst. Det er ikke lokaldemokrati når velgerne ikke har fått lov til å
bruke stemmeretten vår til å påvirke en beslutning av så omfattende karakter og
som vil være styrende for Fornebu i 10-år fremover.
Beslutter dere by- er dette ikke forankret i velgermassen deres- rett og slett fordi vi
ikke har fått lov til å påvirke via stemmeseddel. Det er overraskende mange av oss
her ute som er villig til å stemme på det partiet som viser vilje til å kjempe for
Fornebu uavhengig av tidligere parti tilhørighet.
Ønsker dere engasjement, lokal forankring, frivillighet, og gode oppvekstsvilkår for
barn og unge, må dere være lydhøre for oss som bor her. Barna våre trenger
idrettsarenaer og skole og barnehager som overholder veiledende retningslinjer til
uteareal. Den fortetting og utnyttelsesgrad KDP3 legger opp til ivaretar ikke dette.
KDP3 legger opp til et arealpress i strid med statlige normer, herunder faglig
uforsvarlig dårlig bokvalitet i strid med TEK 17 når det gjelder bla. tomteutnyttelse,
dagslys og utsyn, samt tillatte uteoppholdsarealer i barnehager hvis Nansenparken
barnehage skaper presedens.
Jeg håper hver enkelt politiker er seg sitt ansvar bevisst, og husker at den
beslutningen som tas nå vil påvirke fornebubeboere i generasjoner fremover. Vær så
snill og bevar noen av Fornebus fremste kvaliteter, som gode oppvekstsvilkår for
barn, grønne områder og et sted det er godt å bo. Tør å vedta at 9000 boliger er mer
enn nok.
Jeg støtter for øvrige innspill som er sendt inn av beboeraksjonen fullt ut men antar
at dere er kjent med disse og gjentar ikke dette her.
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