Kjære politikere,
Dere skal snart ta stilling til KDP2 eller KDP3. Dette er et svært viktig valg,
spesielt for oss som allerede bor på denne flotte halvøya.
Da vi kjøpte vår drømmeleilighet på Storøya i 2014, var det KDP2 og rundt
6.000 boliger som gjaldt. Det hørtes både fornuftig og riktig ut for oss, den
gangen som i dag. Vi ser at det er plass til endel flere beboere her ute uten at
det går særlig ut over verken trivsel eller miljøet rundt oss.
Nå truer KDP3 og rundt 11.000 boliger med å ødelegge balansen. Jeg har
faktisk lest denne planen. Det er spennende vyer med mye frisk satsning. Mye
av det som beskrives er bra og fint. Men, det er et stort men. Hva med begrepet
"bærekraft"? Planen virker gjennomsyret av et behov for å presse mest mulig
ut av denne indrefileten av et tomteområde for å skape profitt, det være seg i
form av rene penger eller en slags motytelse for Fornebubanen? Hva med det
viktige og sårbare miljøet vårt? Naturen, grøntområdene, badestrendene,
naturstiene, den flotte Nansenparken? Alle disse enormt viktige
rekreasjonsstedene som har så stor verdi når mange mennesker bosettes på et
relativt lite område.
Har dere noen gang gått her ute en varm sommerdag og sett hvor mye folk
bruker fasilitetene? Det er allerede ganske så fullt. Jeg tør ikke engang tenke
tanken på hvordan det blir om kanskje 5-6 ganger så mange mennesker skal
benytte disse fasilitetene. Naturen kommer til å slites ned og alle
naturreservatenes artsrikdom vil sakte utraderes. Er det slik vi vil ha det? Er
det dette ettermæle dere politikere vil ha når man en dag langt inn i fremtiden
skal gjøre opp status og finne ut hvor lur denne KDP3 egentlig var?
Lytt til velgerne deres, dere er jo faktisk på sett og vis våre ansatte. Det er
ingen skam å snu. Gjør det nå – før det er for sent!
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