Hei! Jeg er sterkt imot nedbygging av Brekkeskogen for å bygge et datalagringssenter. Skogen er
svært mye brukt av Barkåkers befolkning, noe lysløype og mange stier vitner om. Over 1200
underskrifter ble samlet inn som en protest mot å i det hele tatt konsekvensutrede området. At
politikerne allikevel velger å utrede Tveiten som en mulig lokasjon for datalagring, er skuffende.
Personlig bruker jeg skogen mye. Jeg går tur, plukker bær og sopp, sover i telt, og fotograferer.
Nesten hver gang jeg er der, møter jeg på andre. Det er nesten ikke mulig å ferdes i den skogen uten
å treffe på noen. Jeg ser folk som trener på kveldene, familier som går søndagsturer, og andre som
bare går for å komme seg vekk fra stress og mas. Brekkeskogen er omtrent den eneste skogen vi har
av relativt stor størrelse.
Dersom politikerne velger å legge området inn i kommuneplanen, og noen bygger det ut, vil det ikke
være mye igjen. Dobbeltsporet er på den ene siden, E18 på den andre, og datalagringssenteret eller
eventuell annen industri vil fjerne omtrent halvparten av skogen. I tillegg blir det lengre å komme seg
til skogen. At det skal bygges 700 mål med betong og stål er et lite godt helsefremmende tiltak i seg
selv, men at det blir lengre å komme seg dit, vil også redusere bruken. Dette står i kontrast til det
faktum at staten ønsker å legge til rette for friluftsliv i nærmiljøet, fordi dette bidrar svært positivt til
folkehelsen, som understøttes av en rekke studier beskrevet i Stortingsmelding 18. Løfter om ny
lysløype holder ikke. Uansett om den bygges, vil ikke det erstatte 700 mål med tapt friluftslivsareal.
Over 1200 mennesker skrev under mot konsekvensutredningen. Normalt trengs det bare 300 for at
et innbyggerforslag må tas opp til høring. Denne underskriftskampanjen ble imidlertid ikke arrangert
som et innbyggerinitiativ, men det sender et signal når så mange mennesker sier nei. En eventuell
utbygging vil påvirke meg og mitt liv svært negativt. Det vil den også gjøre for 1200 andre mennesker
her på Barkåker.
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