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Emne: Ballerud - nok en gang
God morgen. Jeg tillater meg å sende en Mail til med en litt annen vinkling enn tidligere. Overskriften er :
Politikerne i Bærum lar kapitalen overstyre lokaldemokrati og løfter om grønn utvikling.
Jeg har vært medlem i Medvirkningsgruppen for Ballerud/Kleven siden høsten 2017. Kommunen
opprettet gruppen for å styrke beboernes medvirkning i utvikling av området. Det er tydelig at våre
synspunkter ikke har falt i god jord, da man systematisk har unnlatt å hensynta våre innspill om å utvikle
området til en grønn lunge til verdi for minst 10.000 mennesker i nærområdet. Dessverre kan man
vanskelig sette en kroneverdi på betydningen av dette. Det man kan tallfeste er derimot hva Selvaag,
grunneier og kommunen får i inntekter ved å tillate utbygging. Vi som har vært med fra starten skjønte
fort at da skoletomten ble forskjøvet inn på et LNF-område skyldes det ene og alene at da fikk utbygger
plass til flere boliger. Det er vinn-vinn for det triumviratet jeg nevnte ovenfor. Samtidig tapte golfklubben
og alle innbyggerne for all fremtid ☹ . Når så av alle Bærum kommune plasserer en gigantisk
flerbrukshall på LNF-området er katastrofen komplett. Her skulle det ligget en park ! Fremtiden trenger
utendørs rekreasjon - ikke flere innendørshaller. I tillegg er det meningen at denne hallen skal benyttes
16 timer hver dag hele året med alt det skaper av biltrafikk og støy. Det er blir tragisk !
Bærum kommune med ordfører i spissen har gått aktivt ut og etterspurt et mer aktivt lokaldemokrati.
Det er flott. Men når de oppnår det og ikke liker forslagene er det bare å neglisjere alt sammen ! Er dette
innenfor de verdier Høyre står for ?
I denne saken taper demokratiske krefter og en menneskevennlig utvikling for kortsiktige og snevre
kapitalinteresser. Det er politikernes ansvar å styre dette til innbyggernes beste - da må innholdet i
partiprogrammene føre til tydelige vedtak i henhold til løftene overfor velgerne.
Til slutt : Sørg for at saken sendes tilbake til administrasjonen med klare føringer på at den offentlige
delen må nedskaleres. Samtidig må det forutsettes at den etableres dialog med innbyggerne før saken
presenteres på nytt.
Øivind Rastad

