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Offentlig høring - høringssvar

Innsender
Innsender er:

Privatperson

Fornavn og ev. mellomnavn

Nils Petter
Etternavn

Bjørnstad
Adresse

Nordbråthenveien 14
Postnr.

1410
Poststed

Kolbotn
E-postadresse

npetb@online.no
Mobilnr.

95907788

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Forslag til kommuneplan for Nordre Follo
Saksnr.

17/1571
Høringssvar

Jeg benytter det lille skogsområdet på Rikeåsen minst en gang hver dag sammen med hunden min. For oss som bor
her på Rikeåsen er denne lille skogen vår eneste mulighet til å ha nær tilgang til naturopplevelser. Det vil være et
stort tap om denne skogen blir bygget ut til boligformål.

Det å ha en liten skog så tett ved gjør jo også sitt til å redusere bilbruk - da kan turen tas i nærområdet i stedet for å
kjøre bil til en annen del av kommunen.

Innbyggere som bor på Tårnåsen har flotte muligheter enten inn i Grønliåsen eller i sørmarka, Samme de som bor på
Sofiemyr - flott terreng rett inn fra Fløysbonn. Samme for de som bor på Greverud. Folk på Ingieråsen har
Kantoråsen rett ved.

Vi som bor på Rikeåsen har kun et lite skogsbelte som går fra Oslogrensen ned til Kolbotn skole. Dette kan dere
ikke ta fra oss.

Jeg skjønner at det er sterke krefter som jobber i forhold til å bygge ut dette området for å tjene penger på
boligutvikling.

Håper at politikerne i kommunen vår også klarer å vektlegge eksisterende beboeres behov for grøntområder i
nærområdet, og viktigheten av å bevare disse verdiene for fremtiden.

På mine daglige turer i skogen vår ser jeg at det er et rikt dyreliv - særlig rådyr, ekorn, hakkespetter med mer - som
også er vert å ta vare på.
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