
Ski 10.12.2022 

Svein A Sølvberg 

 

Nordre Follo kommune. 

 

Merknader/innspill til sak 22/01254 

 

Jeg har sendt inn flere innspill til tidligere saker om den samme boligbygging i Vardåsen området i Ski. Jeg 

går ut i fra at alle mine innspill/merknader er arkivert i kommunen. Vil med dette at mine tidligere innspill 

og merknader angående boligbygging i Vardåsenområdet i Ski, Vardåsveien 2-4-6-8 og 10 blir hentet frem 

og lagt inn og blir gjeldene i sak nr sak 22/01254. 

 

Dere kan lese fra et av mine tidligere innsendte innspill der jeg presisere at vår eiendom Vardåsveien 2 1400  

133/194 i Ski ikke er til salgs og heller ikke vil bli det i uoverskuelig fremtid. 

 

Følgene  spørsmålet stilte jeg også i innspillet mitt forrige gang bygging i Vardåsen i Ski ble fremsatt. 

Dengang fikk jeg ikke svar, nå ønsker jeg svar på spørsmålet. Dette er tredje gangen vår eiendom blir tegnet 

inn med boenheter av utbyggere. 

Med hvilken hjemme/lov kan dere planlegge og tegne inn boligenheter på eiendommen vår som om 

utbyggere/kommune allerede eier eiendommen. Hvordan kan dere gjøre dette når både utbygger og 

kommune allerede er kjent med at vår eiendom ikke er til salg? 

Se tidligere innspill fra oss der dette er presisert tydelig. 

 

I det samfunnet som vi bor i skapes det stor frustrasjon da vår venner, bekjent og andre tror vi har solgt, eller 

skal selge vår eiendom. Kommuner er vel særlig forpliktet til å ta hensyn til sine beboere. Spørsmålet blir 

da: Er dette noe dere tenker på i det hele tatt, eller er det bare markedskreftene som rår? 

 

 

Arkitekter/utbyggere fremsetter alltid sine forslag med å understreke hvor flotte boenheter det blir. 

Landlig og flott sier de også. Det som ofte skjer er at alle trær, busker og natur blir til sement, 

ferdigelementer og asfalt. Se dere rundt og se hva som er blitt satt opp, eller blir satt opp i Ski i dag. Tas det 

en rundtur Ski ser det ikke like vakkert ut alle steder etter at utbyggere med tillatelse av kommunen har satt 

opp boenhetene sine. Mange arkitekter og folk er sterkt kritiske til utsende, utforming og plassering. 

 

I dag, særlig om morgenen og ettermiddagen er det ofte lange køer av biler som ønsker å komme seg ut på 

Langhusveien. Hva skjer hvis det kommer eks antall nye boenheter med eks antall biler i tillegg til de som 

allerede må benytte seg av Vardåsveien for å komme ut på den svært trafikkerte Langhusveien? 

 

Forslag: 

Ikke selg Vardåsveien 8. Den tomten kan Nordre Follo kommune ha god nytte av selv til andre fornuftige 

formål. Bygg et grendehus der med sosiale aktiviteter ol. Det hadde gavnet alle som bor her og kommer til å 

bo her. Det er mange andre muligheter også. Eller hva med å tilrettelegge Vardåsveien 8 tomten for 

parkering i området. Parkeringen ved Ski sykehus er ofte full og da blir den provisoriske parkeringsplassen 

som er etablert i Vardåsveien 8 benyttet. Den er ofte full den også. 
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