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Vi har barnehagerett i Norge, ikke barnehageplikt.
LEDER SIDE 2

Leverut
drømmen

SIDE 28-29

helen Førland

I Asker og Bærum er det nå flere kvinner enn menn med universitets-
og høyskoleutdanning. Menn dominerer likevel totalt leder-
posisjonene i næringsliv, idrettslag, vel og borettslag. 90 prosent
av styrelederne i de lokale aksjeselskapene er eksempelvis menn.

– Jeg har innsett at slike helt strukturelle samfunnstrekk tar tid å
endre. det går langsomt, men vi ser en positiv utvikling, sier
Sissel Flesland i Askerkvinnenes Næringsnett.

SIDE 4-5

Mennene har styringen

Frans Widerberg ble rammet av slag, og motorikken i hendene sviktet. han maktet ikke lenger å lage
oljemalerier. da begynte han med håndkolorert grafikk, som nå vises i Bærum Kunstforening. SIDE 20–21

Widerberg
inntar Sandvika

Barna jublet og de voksne var
stolte da snøkanonanlegget på
Fossum ble innviet i går. 1.500
dugnadstimer er lagt ned, og
klubben jubler over stor
tilstrømning av nye medlemmer.

SIDE 14–15

Nytt anlegg
til 5 millioner

– Veisalt er miljøsvineri. det
ødelegger både biler, veier og det
grønne i folks hager, sier Nikki
Schei i Miljøpartiet de Grønne.
Partiet vil at Bærum kommune
skal slutte å salte innen 2015.

SIDE 10

– Slutt med
saltingen
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Les flere nyheter om Bærum på
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Bærum Velforbund er blant de mange som har
sendt kommunen en merknad om det siste strek-
ket av Kolsåsbanen, fra Hauger til Kolsås.
Velforbundet er opptatt av en løsning som sikrer
trygg forbindelse mellom bane og buss, og ønsker
derfor å trekke Kolsås stasjon lenger mot
Glitterudveien. Brynsveien må da senkes, slik at
overgang mellom buss og bane kan skje planfritt,
heter det i velforbundets uttalelse. Planutvalget
skal behandle reguleringsplanen torsdag.

Vil flytte
Kolsås stasjon

Bærum. Miljøpartiet de
Grønne vil at Bærum
kommune skal slutte å
salte kommunale veier
innen 2015.

Ifølge lokalpartiets talsmann
Nikki Schei er det tre gode grun-
ner til at Bærums-politikerne
bør sette en stopper for veisaltet:
miljø, biler og veier.
– Veisalt er miljøsvineri. Det

ødelegger både biler, veier og det
grønne i folks hager, sier Schei.
Nylig offentliggjorde Statens

vegvesen en undersøkelse som
viser at 28 av 63 undersøkte inn-
sjøer er skadet av veisalt. I disse
28 ble det funnet tungt saltholdig
bunnvann som kan skade fisk og
andre organismer som lever i vann.
Like før jul vedtok kommune-

politikerne i Ski å utfase veisaltet
på kommunale veier innen 2015.
Nå håper Schei at Bærums-politi-
kerne vil følge etter.

Stadig saltere
Saltbruken langs kommunale veier
i Bærumøkte fra 446 tonn i 2006 til
910 tonn i 2009. I 2010 ble saltfor-
bruket redusert til 430 tonn grunnet
kald vinter. Overingeniør Kurt Bøy-
stad i Bærum kommune har ennå
ikke fått inn totaltallene for 2011.

– Jeg har ikke noe godt svar på
hvorfor saltbruket økte. Det hen-
ger sammen med været. Er det
flere temperaturfall og tempe-
ratursvingninger gjennom vinte-
ren, bruker vi mer salt, forklarer
Bøystad, som opplyser at det bare
saltes langs de veiene der det går
buss.

Schei håper nå at kommunen vil
bytte ut veisalt med alternativer
som flis, sand blandet med varmt
vann eller CMA, en blanding av
kalsiumacetat og magnesium-
acetat.
– Det er en myte at saltede

veier er mer trafikksikre. Når vei-
ene saltes, kjører folk raskere. Når
det da smeller, blir konsekvensene
større, sier Schei.

Miljøpartiet de Grønne får støtte
fra NAF i Asker og Bærum. Lokal-
foreningens leder Stig Wettre-
Johnsen er helt enig med Schei
i at veisalt forurenser og skader
både miljø, biler og veier.

– Vi mener at bruken av veisalt
må reduseres. I dag brukes det
uforholdsmessig mye salt. Det er
en lettvint måte å drive vinterdrift
på. I stedet bør man bedre vinter-

vedlikeholdet og satse på alterna-
tive snø- og isfjerningsmetoder,
sier Wettre-Johnsen.

NAF-lederen frykter ikke at tra-
fikksikkerheten blir dårligere av
alternativene.

– Det at veiene i Norge ikke all-
tid er bare, er en av konsekven-
sene ved å bo i et vinterland, sier
Wettre-Johnsen.
Bjørn Røtnes (H), leder av

utvalg for miljø, klima og kom-
munalteknikk, er avventende til
de grønnes forslag.
– Det må først gjøres en faglig

vurdering av hvor mye dårligere
eller dyrere alternativene til vei-
salting er. Grunnen til at vi salter,
er at vi vil bedre trafikksikkerhe-
ten, sier Røtnes.

Hanne Wien

hanne.wien@budstikka.no

Krever slutt på veisalt

NEI, NEI: Magnus Blikstads vei er en av mange kommunale veier som saltes for at den skal holdes bar vintertid. Nikki Schei fra miljøpartiet de Grønne er
bekymret for miljøkonsekvensene av veisaltet. FOtO: KARL BRAAnAAS

Fornebu. Bærum kommune vil ha
foreldre og rektorer med i tenke-
boksen for å finne løsninger på
plassproblemene i barneskolene
sørøst i Bærum.

Allerede i 2013 vil tallet på nye
førsteklassinger sprenge kapasite-
ten til barneskolene i sørøstre del
av Bærum. Derfor inviterte kom-
munalsjef Øyvind Moberg Wee
i Bærum kommune skoleledelse
og FAU-representanter fra Hund-
sund, Snarøya og Lysaker skole til
Storøya grendehus mandag kveld
for å drøfte situasjonen.

– Tallene viser at kapasiteten på

Snarøya skole allerede er overste-
get med 17 elever i 2012. I 2020 vil
skolen ha 25 elever for mye, for-
talte Moberg Wee. Prognosene
viser at Lysaker skole i dag har 16
elever for mye, og tallet vil øke til
20 elever i 2020. I 2014 vil det være
behov for å opprette til sammen
fire nye førsteklasser i området.

På møtet ble det tatt opp at sko-
legrensene i dag muligens må jus-
teres for å få til gode løsninger.
Storøya skole står klar for å ta
imot nye elever, men det er uav-
klart hvor elevene skal flyttes fra:
Bør elever som i dag bor i sonen
ved Storøya skole flytte dit? Uten

elever fra Fornebu-området vil
nemlig Snarøya skole ha stor nok
kapasitet i årene fremover. En
annen løsning kan være at skole-
grensene flyttes og at elever som
bor sør for E18, og i dag går på
Lysaker, flyttes over til Storøya.

Ønsker langtidsplan
Det ble også diskutert om skole-

grensene i dette området kan opp-
heves, så elevene selv søker seg til
de skolene de ønsker.
FAU og skolenes ledelse var

tydelige på at kommunen måtte
ta sosiale hensyn i planleggingen
og forberede klassene på fremti-

dig flyttinger så fort som mulig.
Elevene som allerede har byttet
skole, bør slippe å bytte igjen. Det
ble også diskutert om Storøya kan
bli en ungdomsskole for elever fra
de tre barneskolene.

– Vi må gjøre dette i et tempo så
vi har klart et nytt skolebygg her
i 2018, sa Moberg Wee. Foreldre
og skoleledere viste forståelse for
utfordringene, men etterlyste en
mer langsiktig plan.

– Lag heller planer for ti år frem
i tid, enn for fire år som nå, mente
de oppmøtte.

Martine Holen – nyhet

redaksjonen@budstikka.no

Søker løsning på sprengte skoler

ELEV-EKSPLOSJON: Bærum
kommune og kommunalsjef Øyvind
Moberg Wee må finne plass til den
store veksten i antall elever i sør-
østre Bærum. FOtO: MARtIne hOLen


