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Når kommer
flerbrukshuset?
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– Fornebu senioruniversitet har nå 500 medlemmer og ytterligere 70
på venteliste for medlemskap. Hadde vi hatt større lokale til disposi-
sjon, hadde medlemstallet vært enda høyere, skriver innsenderen. Her
fra billettkø ved ett av arrangementene.

er selvfølgelig ikke våre video-
opptak av forelesningene det
samme som å være fysisk til
stede, men likevel en god trøst
for de som ikke kommer inn og
de som er forhindret fra å delta.

Fornebu senioruniversitet be-
klager sterkt at det ikke er et
større lokale vi kan disponere
for våre arrangementer på For-
nebu – et lokale tilgjengelig for
alle enten man kommer til fots,
med offentlig transport eller i
bil.FORNEBU

Tove Kvil
styreleder, på vegne av styret i Fornebu 
senioruniversitet

«Kommunen,
politikere og
utbyggere har
ikke prioritert
møteplasser
under tak på For-
nebu.»

Fornebu senioruniversitet trek-
ker fulle hus på Fornebupiloten
på tirsdager. Siden oppstarten i
januar 2019 har Fornebu senior-
universitet befestet sin stilling
som en ettertraktet arena for
kunnskap, innsikt og opplevel-
se gjennom forelesninger, stu-
dieturer og seminarer for per-
soner over 60 år.

Fornebu senioruniversitet har
nå 500 medlemmer og ytterli-
gere 70 på venteliste for med-
lemskap. Hadde vi hatt større
lokale til disposisjon, hadde
medlemstallet vært enda høy-
ere.

Det hender at ikke alle i køen
kommer inn, og det er beklage-
lig. Det viser imidlertid at det er
meget stor interesse for våre til-
bud, noe vi er stolte av.

Siden våre arrangementer
også er en sosial møteplass og
mulighet for nye bekjentskaper,

Kommunen, politikere og ut-
byggere har ikke prioritert
møteplasser under tak på For-
nebu. Hadde ikke Meny frasagt
seg sin opsjon, hadde vi ikke
hatt dette lokalet heller.

Vi har gjentatte ganger skre-
vet i Budstikka at realiseringen
av det planlagte flerbrukshu-
set/kulturhuset på tomten ved
siden av Fornebu S haster, men
dessverre hittil uten positivt re-
sultat.

Dette budskapet har vi også
formidlet overfor Bærum kom-

mune i møter og høringsuttalel-
ser, i åpne møter på Fornebu og
i andre relevante sammenhen-
ger.

Våre beslutningstagere er
godt kjent med våre og andre
frivillige organisasjoners syns-
punkter, noe Fornebupiloten,
på Fornebus innbyggeres veg-
ne, også stadig målbærer.

Slik det nå ser ut, prioriteres
Tårnet-området – et område
som ikke vil være tilgjengelig
med bil. Her planlegges sågar
Fornebus folkebibliotek som
etter loven skal være tilgjenge-
lig for alle.

Et folkebibliotek på hjørnet
av Tårnet ungdomsskole, Bæ-
rums største ungdomsskole, og
på hjørnet mot Telenor Arena er
en beliggenhet i ytterkant av
Fornebulandet.

Med et folkebibliotek og
møterom av ulik størrelse ved
Fornebu S vil tilgjengeligheten
være sikret for alle, Fornebu se-
nioruniversitet inkludert.

En sentral beliggenhet vil bi-
dra til at også de andre fire sko-
lene får likeverdige og faglig
forsvarlige bibliotektilbud, ikke
bare Tårnet.

Dette vil kunne kompensere
for den drastiske reduksjonen
kommunestyret har foretatt når
det gjelder skolebibliotekene.

Flerbrukshuset/kulturhuset
skyves ut i tid. Vi får lite gehør
for at det er – og fortsatt vil
være – området rundt Fornebu
S og Fornebu Sør som er trafikk-
nutepunkt og sentrum på For-

nebulandet og dermed lettest
tilgjengelig for alle uavhengig
av livsfase.

Våren 2022 opplyste kommu-
nen at prosjektet flerbrukshu-
set ville starte opp i august i

fjor, og at medvirkning fra inn-
byggerne skulle sikres. Siden
har det vært taust.

Hvor lenge kan kommune og
politikere sitte stille i båten?
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