Vedr «Kommuneplan» kommuneplanens arealdel (Plan ID 0704
99008)

Jeg er i mot utbygging av datalagringssentral ved Tveiten!

Skogen er kommunens viktigste treningsanlegg. Skogen i kommunen
er svært viktig for helsa. Godt brukte stier på kryss og tvers gir tydelig
bilde av hvor populært det er å gå i skogene her. En undersøkelse
gjort på Norges idrettshøyskole viser at å gå tur i skog og mark er den
desidert mest populære fritidsaktiviteten blant nordmenn.
Helse skapes der folk lever og bor, og lokalsamfunnet er derfor den
viktigste arenaen for folkehelsearbeid. Et godt utformet nærmiljø kan
fremme integrering på tvers av sosiale lag og grupper, og styrke fysisk
og psykisk helse.

Dette står på kommunens hjemmeside.

Dette handler ikke kun om en lysløype. Dette er mye større. Dette
omfatter et rikt dyreliv og turområde for mange mennesker.
Mennesker fra Tønsberg, Nøtterøy, Horten og Re. Vi politikere er
valgt av folket for å tenke langsiktig og fremtidsrettet. Tenk på hvor
mange mennesker vår beslutning påvirker. I vår hurtigvoksende
digitale hverdag er det også viktig å få unga vekk fra sofaen, vekk fra
dataen, vekk fra I Paden, få de ut, ut i skog og mark. Gå en tur, sykle
en tur, gå en tur på ski. Frisoner er avgjørende for oss alle. Klassen,
barnehagen, utebursdager osv. På hvilken side av treet bygges
maurtuen? La ungene finne ut av det uten å måtte Google på I
paden, gå ut. Det er en grunn til at vi bor på Barkåker!

Næringsområdet sør for Barkåker kommer nå helt inntil skolen og
idrettsanleggene våre. Hvis det også blir regulert et industri felt nord
for sentrum er Barkåker omgitt at to store industriområder. Vi blir
kvalt som lokalbygd.

Ordfører har i TB sagt at lokalbefolkningen skal tas på alvor, vi vil lytte
til dem. Jeg kommer fra Barkåker, men man trenger ikke å bo på
Barkåker for å forstå at skogen ikke kan erstattes. Området v Tveiten
ble utredet i år 2000 ifm nye E18. Her ble bla skogen sett på som så
viktig for Barkåkers befolkning OG folkehelse at E18 ble flyttet unna.
Nå er vi enda flere folk som bor på Barkåker, mange flere benytter
seg av turterrenget for å kople av.
Nå ønsker noen å utrede muligheten for å gjøre om 700 mål til
Datalagring av selve skogen, altså ikke i nærheten av, men selve
skogen. Men hvorfor utrede når flertallet av grunneiere er i mot?
Dersom flertallet av bystyret går for utredning så betyr vel det at
flertallet ser for seg at dette reelt kan være en mulighet?
Vi fra Barkåker har aldri vært vanskelige. Vi ønsker også Datalagring
og arbeidsplasser, men ikke på Tveiten! Når ordfører Berg og
fylkesordfører Hogsnes sier at vi sammen med folket på Barkåker kan
finne en god løsning, så sier jeg: Fint, det finnes en god løsning:
skrinlegg planene om datalagring på Tveiten. Ødegården bør utredes.
Der ønsker ALLE grunneiere å selge. De står klare med 800 mål meg
bekjent.
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