
From:                                 "Framtiden Nordre Follo" <nordre.follo@framtiden.no>
Sent:                                  Sun, 11 Dec 2022 21:31:47 +0100
To:                                      "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Cc:                                      "janne.drage" <janne.drage@gmail.com>
Subject:                             FIVH Nordre Follos innspill til kommuneplanen
Categories:                       Else Marie

SIKKERHETSADVARSEL! Dette er en ekstern e-post. Vær ekstra varsom med tanke på mulig svindel! Ikke åpne 
vedlegg eller klikk på lenker hvis du er usikker på avsenderen.

Kjære Nordre Follo kommune
Vi har et innspill til kommuneplanen.

Framtiden i våre hender i Nordre Follo ønsker en mer sirkulær økonomi der folk kan låne, i 
stedet for å kjøpe. Svært viktig for klimaet og for at alle får mulighet til fritidsutstyr, verktøy 
osv. 

Vi har tre BUAer som vi er glade for. Vi i FIVH sikrer ressurser til å kjøpe utstyr - men vi trenger 
hjelp av kommunen for at befolkningen kan bruke utstyret. Da trenger vi at kommunen:

• Prioriterer ansattressurs for å kunne leie ut utstyr
• Starte med BUA-satellitter

BUA-satellitter er mindre BUA-ordninger i borettslag, idrettsplasser ol. De kan enten være et 
rom i et borettslag, eller i form av en BUA BLOXX, som er en spesialdesignet 
containerløsning. Se video her. Per i dag finnes det en BUA BLOXX på Filipstadkaia i Oslo, 
men BUA i Oslo har bestilt seks stk. til Oslo.  Vi ønsker at Nordre Follo også vil prioritere 
delingsøkonomien med BUA BLOXX.

BUA-satellitter kan være helt eller delvis selvbetjente, hvor man kan låse seg inn og låne 
utstyr med en app. Først må man registrere låneprofil hos BUA, verifisere 
personopplysninger og godkjenne standard lånevilkår. På denne måten sikrer de 
ansvarlig utlånsvirksomhet og reduserer risikoen for tyveri, ettersom ingen kan låse seg inn 
uten å ha opprettet en låneprofil. Det er også mulig å stenge selvbetjening om 
kvelden/natten. Alarm med vekterutrykning og ev. kameraovervåking er en del av løsningen. 
Pris kr 450 000,- + mva + utstyr for utlån + årsavgift til BUA kr 28 000,- + mva (hvis man 
ikke allerede har en BUA-avtale. da er prisen kr 15 000,- + mva. per år. 

Hele konseptet er fremdeles under utvikling. Vi ønsker at Nordre Follo skal bli en av de 
første som starter med dette. 

Vi vet at politikerne, men særlig ansatte i kommunen, er opptatte av FNs bærekraftsmål. 
Bærekraftsmål 12, Ansvarlig forbruk og produksjon, er Norge svært dårlig på. En av de fire vi 
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https://vimeo.com/591100784


er dårligst på som dere finner her på FNs rapport per 
land: https://dashboards.sdgindex.org/profiles/norway 
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