
 
Gunnar Sveen 
Kantorveien 1 
1410 Kolbotn 
92032329 
gun-sve2@outlook.com 
 

Kolbotn, 4. november 2022 
 
 
Nordre Follo kommune 
v/kommunedirektør Øyvind Henriksen 
Postboks 3010 
1402 Ski 
 
 
Vedr. bro over Veslebukta 
Jeg viser i denne anledning til følgende; 
 

• Kommunens forslag til økonomisk handlingsplan for 2023-26 
• Ordførers opplysning i spørretimen 2/11-2022 om at ovennevnte bro/-er? er anslått til 

44 mill 
• Vedtatt reguleringsplan for Sentrumsplanens Felt B3, GN5, GF3, SV1, SV3 
• Kommunens forslag til arealdel med høringsfrist 12/12-2022 
• Områdeplan for Kolbotn av 2017 

 
Hensikten med disse planene er etter min mening å skape forutsigbarhet for alle 
aktører. 
 
I områdeplanen for Kolbotn er det innarbeidet 2 gangbroer over Veslebukta hvorav dette er 
videreført i nevnte Sentrumsplan som følger; 
 
2.14   Idrett og friluftsliv Idrettsanlegg  

I dag er det ingen idrettsanlegg i umiddelbar nærhet til planområdet. 
Turveier og tursykkelruter  
Det er regulert en sammenhengende turveiforbindelse langs Kolbotnvannet i 
områdereguleringen. I tillegg er det regulert en bro over Veslebukta - fra området der 
Båtsleppa møter felt GN5/GF3 til nærmiljøanlegget Nær1. 

 
Undertegnede vil fremme høringsforslag til kommunens arealdel om at nevnte gangbroer over 
Veslebukta tas ut av gjeldende områdeplan for Kolbotn sentrum og nevnte sentrumsplan.  
Dette begrunnes med kommunens stramme økonomi, broenes praktiske nytteverdi samt  
investeringsbehov i andre deler av  offentlig/kommunal sektor.  
 
En snarlig beslutning anses viktig slik at begge broene tas ut av evt salgs-/byggeprospekter,  
ref ovenstående 2.14. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Gunnar Sveen 

Gunnar Sveen
Kantorveien l
1410 Kolbotn
92032329
gun-sve2@outlook.com

Kolbotn, 4. november 2022

Nordre Follo kommune
v/kommunedirektør Øyvind Henriksen
Postboks 3010
1402 Ski

Vedr. bro over Veslebukta
Jeg viser i denne anledning til følgende;

• Kommunens forslag til økonomisk handlingsplan for 2023-26
• Ordførers opplysning i spørretimen 2/11-2022 om at ovennevnte bro/-er? er anslått til

44 mill
• Vedtatt reguleringsplan for Sentrumsplanens Felt B3, GNS, GF3, SVI, SV3
• Kommunens forslag til arealdel med høringsfrist 12/12-2022
• Områdeplan for Kolbotn av 2017

Hensikten med disse planene er etter min mening å skape forutsigbarhet for alle
aktører.

I områdeplanen for Kolbotn er det innarbeidet 2 gangbroer over Veslebukta hvorav dette er
videreført i nevnte Sentrumsplan som følger;

2.14 Idrett og friluftsliv Idrettsanlegg
I dag er det ingen idrettsanlegg i umiddelbar nærhet til planområdet.
Turveier og tursykkelruter
Det er regulert en sammenhengende turveiforbindelse langs Kolbotnvannet i
områdereguleringen. I tillegg er det regulert en bro over Veslebukta - fra området der
Båtsleppa møter felt GN5/GF3 til nærmiljøanlegget Nærl.

Undertegnede vil fremme høringsforslag til kommunens arealdel om at nevnte gangbroer over
Veslebukta tas ut av gjeldende områdeplan for Kolbotn sentrum og nevnte sentrumsplan.
Dette begrunnes med kommunens stramme økonomi, broenes praktiske nytteverdi samt
investeringsbehov i andre deler av offentlig/kommunal sektor.

En snarlig beslutning anses viktig slik at begge broene tas ut av evt salgs-/byggeprospekter,
ref ovenstående 2.14.

Med vennlig hilsen

Gunnar Sveen



Kopi: Ordfører Hanne Opdan 
  Plansjef Arild Øien 
  Utvalgsleder Anne-Beth Skrede 
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