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Emne: KDP3. 11 000 boliger? By?

Til våre folkevalgte,

Det var ikke det vi fikk presentert, da vi signerte kontrakten med Obos, på vår bolig på Fornebu i
2012. Vi falt for store grøntområder med både skog og park, naturreservat, nærhet til sjøen. Et
åpent, lyst og pent landskap, med nærhet til Oslo. Et trygt og fint sted for barn å vokse opp, tenkte vi.
Helt unikt, rett og slett – her ville vi etablere oss.

Men hva skjer nå? KDP3 med sine 11 000 boliger er noe helt annet enn hva vi ble lovet da vi
bestemte oss for å etablere oss på Fornebu. Det er ingen tvil om at det vil bli mørkere her. Det vil bli
altfor tett med folk på de få grøntområdene som blir igjen, som skal deles på de som skal bo i de 11
000 boligene, i tillegg til alle de tilreisende ellers i kommunen og i Oslo som liker å komme til Fornebu
for å benytte fasilitetene her. Det vil bli mangel på plass til organiserte, og uorganiserte, aktiviteter
for barn, ungdom og voksne (det er det mangel på allerede, med kun ¼ av det boligantallet som nå er
under planlegging). Det vil bli trangt i både barnehager og på skoler. Det er det også allerede. Vi har
barn på både skole og i barnehage på Fornebu, og det er knapphet på uteområder begge steder
allerede.

Ja, for vi har jo etablert oss her ute. På fantastisk fine og unike Fornebulandet. Og nå føler vi oss rett
og slett lurt av kommunen. For med KDP3, slik det nå legges frem, blir det på ingen måte det unike
bomiljøet som vi ble presentert for i KDP2.

Jeg sier som mange andre har sagt før meg; det er ingen skam å snu. Ta en innbyggervennlig
beslutning 27.mars.

Jeg mener virkelig: hva skal vi med t-banen? Hvis det må enorme mengder leiligheter til (og
ødeleggelse av et fantastisk unikt sted) for å få på plass t-banen, så begynner dere virkelig i feil ende!
Det er et godt bomiljø og gode oppvekstvilkår for de av oss som allerede er etablert her, som er
viktig. Vi klarer oss HELT fint uten t-bane!

PS: Det er ingen tvil om at dette vil få konsekvenser for det kommende kommunevalget til høsten.

Med vennlig hilsen

Caroline Myrdahl
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