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Turveien over Gjønnesjordet
Furubakken vel har sendt en e-post (med brev) til Bærum kommune den 16. desember med
tittelen: Turveien over Gjønnesjordet – bør oppgraderes til gangvei.
Vi hadde styremøte i Presterud vel den 5. januar hvor denne e-posten var et tema. Siden vi
står på kopi i brevet/ e-posten som er sendt til kommunen, kan det gi et inntrykk av at vi
støtter henvendelsen og er informert om den. Vi er aldri blitt kontaktet av Furubakken vel om
denne saken, og visste heller ikke noe om at de ville sende denne henvendelsen til kommunen.
I brevet viser Furubakken vel til at turveien gjennom jordet er blitt en viktig ferdelsåre for
syklende og gående. De ønsket at den oppgraderes, driftes som gangvei og får vedlikehold
som gangvei.
Gjønnesjordet er i vårt velområde. Etter en befaring den 7. desember 2021, ser vi i styret i
Presterud vel at gangveien og et par andre stikkveier nå blir brøytet og strødd. Sistnevnte er vi
ikke særlig fornøyd med.
Gjønnesjordet blir brukt av mange, både barn og voksne til å gå på ski om vinteren siden vi er
så heldige at det lages skiløyper der hvert år. Det setter vi i Presterud vel, våre medlemmer og
andre som bor i nærheten stor pris på. Det som dessverre skjer nå, er at den tidligere turveien
(og en sidevei) blir strødd, og tre steder krysser skiløypene gangveien hvor det strøs med
singel. En mann som gikk på ski på fredag, måtte ta av seg skiene på krysningspunktene for å
kunne gå på den 1,1 km. lange skiløypen.
Sånn skal det ikke være, så vi i Presterud vel er ikke fornøyd med oppgraderingen fra turvei
til gangvei uten at noen har konferert med oss om hvordan det kan løses på en god måte for
alle. Gjønnesjordet skal primært være et friområde for innbyggerne i kommunen.
Vi håper på et svar i denne saken, og snarlig endret praksis for strøing i krysningspunktene for
skiløypene og det som nå ser ut til å bli definert som gangveier på Gjønnesjordet.
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