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Som mor, beboer (og ivrig turgåer) på Barkåker, barnevernspedagog og tverrfaglig spesialist i psykisk helse, vil jeg
på det sterkeste be politikerne si nei til plassering på Tveiten, og ta hensyn til følgende fakta når dere skal ta den
endelige beslutningen om beliggenheten til et eventuell ny datalagringsenter :
1: Folkehelse
Skogen er elsket av mange, og blir brukt til alle årstider av alle aldersgrupper på Barkåker. Ingen andre gratis
aktiviteter kan dekke befolkningens behov fra vugge til grav samt forebygge og rehabilitere psykisk lidelse og ledd/
muskelplager, slik som skog og friluftsliv kan.
Barnehage og skole bruker skogen aktivt til sportslige utfoldelser, læring, rekreasjon og lek.
Folkehelse er et prioritert område i alle kommuner (også Tønsberg?) Tilrettelegging for bruk av skog og mark,
forebygger depresjon og andre psykiske plager, overvekt og ledd og muskelplager. En investering i folks helse gir
større gevinst på sikt enn et midlertidig oppsving i arbeidsplasser. Leger melder om at over halvparten av alle
sykemeldte, lider av psykiske plager samt ledd og muskellidelser. Overvekt har og blitt et betydelig
folkehelseproblem. Dersom «folkehelse»ikke bare skal bli en floskel i festtaler, kan dere vise at dere mener det nå
og vise at dere legger til rette for folks tilfriskning i nettopp sitt nærmiljø.
2: Barkåker som nærmiljø .
De fleste nærmiljøet innenfor Tønsbergs kommunes grenser har mulighet for ulik type rekreasjon i sin fritid. Dette
kan være nærhet til sjø, kino, restaurant og uteliv.
Barkåker har nærhet til industri, jernbane og to hovedinnfartsårer . (E18 og Hortensveien med tungtrafikk fra bl.a
Bastøfosen). Og mer kan det bli om bane Nor setter sine øyne på oss....
Mener dere virkelig at det er riktig at Barkåkers befolkning nok en gang skal bære alle omkostninger for at byens
attraktivitet skal øke, og Tbg kommune skal få noen ekstra skattekroner og en ekstra stjerne i boka som fylkets
mest næringsvennlig kommune?
3: Trafikale utfordringer.
Trafikken har økt i takt med utbyggingen av hus og industri de siste årene, og med utbygging på Tveiten vil dette bli
en ytterligere trussel mot vårt nærmiljø og mot våre barn som ferdes langs og ved Barkåkerveien. Det er neppe
verken ønskelig eller i politikernes interesse at tilstanden igjen blir slik den var på 80- tallet med all tungtrafikk
gjennom Barkåker sentrum.
Dersom dere ønsker at Barkåker fortsatt skal bestå som et levedyktig nærmiljø i Tønsberg kommune, kan det ikke
belastet med mer industri på bekostning av våre rekreasjonsområder. Det kommer til å kvele alt levende liv. Vi
trenger skogen som nå er vårt kjæreste utfartssted. Et sted der vi finner ro i sjelen og krefter til å fortsette i urolige
og slitsomme perioder. Vi har behov for skogen som vår lykkepille og et lite stykke paradis med overflod av sopp,

bær samt et yrende dyreliv.
Alle vet også at naturlig gammel skog ikke kan erstattes av materielle ting eller kompenseres ved tap, som
ordføreren så ofte predikerer. Vi ønsker ikke å kjøpes. Vi ønsker å beholde gledene ved vår nærskog, som vi kan gi
videre til våre etterkommere. Dersom planene om datalagring blir en realitet, er jeg redd Barkåkersamfunnet slik
det fremstår nå, vil dø ut. Ingen ønsker å bo og leve midt inne i et industrifelt omgitt av to hovedveier.
Jeg ber dere herved innstendig om å bruke både hjerte og hjerne når saken skal avgjøres. En slik beslutning får
meget store konsekvenser for mange, og kan ikke omgjøres.
Velg menneskene på Barkåker. Velg folkehelse. Velg en bærekraftig fremtid. Velg klokt!
Med vennlig hilsen
Mona S Mathisen
Triangelveien 19
Barkåker
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