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vedlegg eller klikk på lenker hvis du er usikker på avsenderen.

Til
Nordre Follo kommune
Postboks 3010
1400 Ski
postmottak@nordrefollo.kommune.no
Kolbotn 07.08.2021
Saksnummer 20/01264:
Innspill til detaljregulering B3 Kantorveien/Båtsleppa
Vi er en familie som vurdere å bosette oss ved Kolbotn sentrum, på grunn av
nærhet til offentlig transportmuligheter, aktiviteter tilpasset barn og unge.
Å bosette oss sentral vil gi oss som barnefamilie også tilgang til kjøpesenter,
legesenter, bibliotek og mange andre aktiviteter.
Det er en svært god nyhet at endelig etter mange år med høye leilighets blokker vil
kommunen tenke på oss barnefamilier også.
Dette handler om at sentrum vil tilegnet seg til de fleste befolkningene og innbyggeres
behov, og ikke er tilpasset for utbyggere som vil bygge blokker som vil gi dem størst
økonomisk gevinst.
Planforslaget for Kantorveien/Båtsleppa vil støttes av oss og mange andre innbygger
og barnefamilier siden det skal bygges rekkehus der området regulert til småhus
bebyggelse.
Å kunne bygge flere rekkehus på felt B.3.1 istedenfor foreslått blokkleiligheter er
veldig riktig både for feltet med eksisterende eneboliger og de nye planlagte
rekkehusene.
Mitt innspill som mor og innbygger er at Kommunen bør ha en god og allsidig plan
for hvordan Kolbotnsentrum skal utvikles videre med tanke på å planlegge gode
planer for å kunne gi oss barnefamilier mulighet til å bosette oss i sentrum også.
Jeg tviler veldig sterk på at noen barnefamilier vil noen gange bo i leilighet med
mindre de er nødt til å ta det valget som en kort middeltidlig løsning!
I Felt B3.1 bør det bygges bare rekkehusbebyggelser og ikke
noe mer leilighets bebyggelser. Hele Kolbotn består snart av kun høye blokker så
nå bør det satses på rekkehus for å beholde barnefamilier her på Kolbotn!

Vi håper på å bli hørt.
Mvh Helene Falang

