Fra:

Ida Ohme <ida_opedersen@hotmail.com>

Sendt:

søndag 24. mars 2019 21:41

Til:

Tone Halvorsen

Emne:

Vs: KDP3 Fornebulandet

________________________________________
Fra: Liv Odner <liv.odner@aschehoug.no>
Sendt: søndag 24. mars 2019 20.04
Til: Liv Odner
Kopi: liv.odner@gmail.com
Emne: KDP3 Fornebulandet
Hei,
Så er det tid for avstemning om KDP3. Tenk deg nå om en ekstra gang. Skal du tale demokratiets og
borgernes sak må du stemme nei til KDP3.
Avtalen må reforhandles. Ikke la deg presse av Rådmannens ultimatum og hastverk i forhold til
bygging av bane. Det er ingen vits med bane, hvis skal skje på bekostning av bomiljø og trivsel for
nåværende og fremtidige borgere. Vi vil heller ha tilbake båten, gjerne en el-ferge. Og busstilbudet
som nå er utvidet fungerer utmerket. En forhastet beslutning nå vil ødelegge Fornebulandet for all
fremtid og det som kunne ha blitt Bærums stolthet til glede for hele kommunen vil i stedet bli en
historisk skamplett – en bauta for lokalplanlegging med for lite og svak kommunal styring. Lytt til oss
som bor her, det er din etiske og moralske plikt som lokalpolitiker.
Hvordan ønsker vi at Fornebulandet skal se ut om 10-20 år, som en ghetto? Med altfor stor og
stereotyp befolkning? Altfor tett bebyggelse der natur og friområder er ødelagt, og med en
bygningsmasse som er så ensartet at vi ikke skjønner hva vi tenkte på? Og hva med miljøspørsmålet,
som er mer aktuelt enn noen gang? Hvordan vil vi tenke tilbake på politikernes dømmekraft og de
viktige avgjørelsene som tas i dag?
Lytt også til rasjonelle kolleger og spør om du virkelig vil legge navn og rykte til dette – det er en
skam å ikke snu.
«Vi må ta et steg tilbake og reforhandle avtalene med utbyggerne på Fornebulandet. Det synes flaut
for Norges 5 største kommune å inngå så ubalanserte avtaler til fordel for kommunens motparter. Enda
flauere blir det om planene og avtalene for Fornebuområdet nå blir vedtatt av Høyre, AP og MDG. En
slik beslutning kan faktisk på et senere tidspunkt bli underkjent for brudd på våre etiske
retningslinjer.» Kjell Ole Heggland, Pensjonistpartiet, Budstikka 22.3.2019
» De som sier at 11 000 boliger er nødvendig for å få Fornebubanen taler mot bedre vitende. Og de lar
seg presse til å vedta et ultimatum. Det er ikke bra for demokratiet.» Ida Ohme Pedersen, gruppeleder
Bærum Frp, Budstikka 22.3.2019

Vennlig hilsen
Liv Odner
Bekymret beboer på Fornebulandet

