
Skiskytteranlegg.
Bærums politikere skal
onsdag 10. desember
behandle saken om
skiskytteranlegg på
Franskleiv.

DET ENESTE ARGUMENTET som 

fremføres for å legge skiskyt-

teranlegg her er, etter det jeg 

har forstått, at Bærums unge 

idrettsutøvere trenger et nær-

miljøanlegg. 

Dette argumentet synes noe 

underlig ettersom Franskleiv lig-

ger langt unna nærmeste tett-

bebyggelse, i enden av en smal, 

svingete blindvei, med parke-

ringsplass på toppen av en bratt 

bakke, ikke har bussforbindelse 

helt frem og heller ikke vil få 

det. 

Legg til at anlegget ikke er 

ønsket av dem som bor langs 

veien, dem som har bufe på 

beite i Vestmarka, dem som dri-

ver bevertning på Gupu og Furu-

holmen, dem som går tur på 

beina eller på ski, som får drik-

kevannet sitt fra brønner i områ-

det og dem som søker til marka 

og skogen for å få ro i sjelen. 

Videre er det fare for blyforu-

rensing av grunnvann og bekken 

som renner gjennom skytean-

legget og fare for at skudd kan 

komme på avveie mot forbipas-

serende grunnet skyteretningen. 

I HOLE KOMMUNE pågår det et 

større arbeid med en tettsteds-

plan for Sollihøgda, som også 

omfatter Høymyr. 

Her planlegges et større fler-

bruksanlegg, les: skiarena på 

vinterstid, med garderober, var-

mestue med mer. 

Et skiskytteranlegg er også 

ønskelig, men det vil avhenge 

av interessen fra brukergrupper 

utenfor det helt lokale miljøet. 

Markaloven skaper ikke hind-

ringer for noen av de skisserte 

planene. 

For noen år siden gjorde fak-

tisk Bærum kommune en avtale 

med Hole kommune om et fel-

les skiskytingsanlegg der, noe 

Bærum ikke har fulgt opp. 

Visstnok fordi det har vært 

aktivt motarbeidet fra deler av 

idretten.

SOLLIHØGDA ER MYE MER snøsik-

kert enn Franskleiv, det er buss-

forbindelse og god vei, anlegget 

er ønsket av grunneier og av 

Hole kommune og: det tar to 

minutter mer å kjøre fra Sand-

vika til Sollihøgda enn det tar å 

kjøre til Franskleiv. Hvem snak-

ker om nærmiljøanlegg? 

Som kjent er Bærum kom-

mune i en økonomisk situasjon 

som tilsier at det er innstram-

ming i alle deler av kommunens 

virksomhet. 

Inn i denne magre økono-

miske virkeligheten seiler så ski-

skytteranlegget på Franskleiv 

nærmest uten motforestillinger 

fra politikere og administrasjon. 

Dette anlegget vil, som alle 

andre idrettsanlegg, medføre 

kostnader til bygging, drift og 

vedlikehold og påføre kommu-

nen, les fellesskapet, nye og unø-

dige utgifter. 

I tillegg kommer mulighet for 

sivilt søksmål mot kommunen, 

fra naboer som er bekymret for 

blyforurensing av sitt drikke-

vann. Jf. innlegg fra Lars Holo 

forleden. 

Hvordan kan våre politikere 

med vitende og vilje gå inn for 

dette når vi kan gå sammen med 

Hole kommune om et skiskytter-

anlegg og dele på kostnadene?

KJÆRE POLITIKERE og medbor-

gere, det er ikke for sent å snu. 

Skrinlegg skiskytteranlegg på 

Franskleiv, og gå sammen med 

Hole om å bygge et felles anlegg 

på Høymyr.

Jeg har betalt min skatt, stort 

sett med glede, men at Bærum 

skal sløse bort penger som trengs 

til helse, omsorg, skole og syk-

kelveier for de mange, og bruke 

det på et unødvendig anlegg for 

noen få, det synes jeg er dårlig 

bruk av fellesskapets midler.
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Jeg ser at en skole i Asker ble 24 millio-

ner kroner billigere enn budsjett. Det er 

formentlig et skoleeksempel!

Med økonomisk hilsen Gutten i Stikka

«

INFORMASJONSMØTE: Svein Finnanger, leder av Natur- og idrettsforvaltningen i Bærum kommune, orienterer om det planlagte skiskytteranlegget på et informasjonsmøte.  FOTO: KNUT BJERKE 

Ingen skam å snu

«Skrinlegg skiskytteranlegg på Franskleiv, og
gå sammen med Hole om å bygge et felles

anlegg på Høymyr.
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