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Velkommen til debatt
Innlegg må handle om lokale forhold i Asker og Bærum og undertegnes
med fullt navn. Maksimal lengde på innspill er 300 ord til side 2 og
600 ord til side 3. Budstikka forbeholder seg retten til å foreta språklige
endringer og kutte for lange innlegg. Spørsmål rettes til debattansvarlig
Nils Johan Dahl på nilsjohan.dahl@budstikka.no, telefon 975 98 168.
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Jeg ser at et firma i Bærum snudde de
økonomiske resultatene med is. Krone-is?
Med økonomisk hilsen Gutten i Stikka

eller skriv inn på
budstikka.no/debatt

Hva trenger Bærum?

PROSJEKTER: – Når prosjektene lanseres, har planleggere og utbyggere et umåtelig stort forsprang, skriver innsenderen. Til venstre legges siste hånd på verket for modellen av Kjell Inge Røkkes «Det store blå» på Fornebu. Til
høyre planene for nybygg der Bekkestuene i dag er på Bekkestua.
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tiden komme halsende etter …
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synspunkter; deres uenighet må
ruvende og sprenger den eta«Hva trenger Bærum?» og «Hva
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ninger. Det lokale engasjement
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nærmelse til planleggingen,
de må hjemles i lovverket på
mellom utbyggere og folkefremme tilhørighet til stedet og
en slik måte at de kan påvirke,
valgte, hvor det lenge før noen
lokal stolthet.
forandre, trenere, forpurre eller
berørte aner noe om det, er lagt
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uønsket, hastverkspreget og fragDet er noe i vår tids andpusPå ett eller annet senere tidsmentert planlegging med pinlige
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hvis de er uenige, bli tvunget til
resultat.
lingen; det skjelles ut som byråå komme springende etter og
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Det som er ille, fra et demo-

Utbygging. Hvem tar
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kratisk ståsted, er at det egentlig ikke er noe galt i dette; den
som ønsker å bygge og etablere
virksomheter, må selvsagt få lov
til å planlegge dette så lenge og
grundig de vil uten noe offentlig
innsyn.
Men når prosjektene lanseres,
har planleggere og utbyggere
et umåtelig stort forsprang; de
har også investert store penger i
en forventning om å få realisert
sine drømmer.
Ofte ligger det i tillegg avtaler i form av eierskifter som i tillegg kan legge tunge føringer i
en sak.

kevalgte og myndigheter la utarbeide planverk som fanger opp
de stedlige kvaliteter, slik at de
ikke ved et tilfeldig byggeprosjekt kan bli antastet eller rett og
slett blir til skade for stedet i en
menneskealder.
VI SER DET IGJEN OG igjen, at
alliansen mellom stadig omskiftelige kommunestyrer, utbyggingsinteresser og ulike aktører
er der hele tiden og presser imot
gjeldende planforutsetninger og
reguleringsbestemmelser.
Selv ikke regulering til spesialområde bevaring avskrekker.
Mange steder omregulerer man
så lynraskt at velgerne ofte ikke
vet når de skal engasjere seg:
Klar – ferdig … FOR SENT!
Og får man avslag i én kommunevalgsperiode, er prosjektmakerne ofte tilbake med
identiske eller lignende prosjekter i neste. Det er aldri fred å få.
Og det er mange som prøver seg.
Noen mener at vår tids arkitektur skal vise bygninger som
enestående objekter uten hen-

syn til omgivelser og lokale sammenhenger.
FOR BÆRUMS TETTSTEDER blir det
svært krevende å tilføre kvaliteter med slike holdninger.
(Nettverk for humanøkologi,
Allgrønn, arbeider for å skape
bevissthet om stedsutvikling og
livskvalitet i norske byer og tettsteder. Torsdag 8. november kl. 19.00
arrangerer Fortidsminneforeningen møte på Bekkestua bibliotek
med tema «Bærum for utbyggerne
eller innbyggerne?» Red.)

innspill
ill
Erling Okkenhaug,
Allgrønn,
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