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Jeg sitter nå å føler jeg lever i et mareritt. Nå har vi kjempet mot kommunen for å få beholde skogen
vår. De tok heldigvis til fornuft. Så da kommer banenor trampende inn og tenker at da er det jo ledig
for en vaskehall! Er det meningen at vi som bor her skal le eller grine? Min familie bor i Sporveien og
vil bli berørt uansett. Men det gjør at jeg sitter på førstehånds informasjon om hvor mange som
bruker skogen daglig. Empati finnes nesten ikke lengre.. Å kunne sette seg inn i hvordan andre
mennesker opplever ting er blitt veldig vanskelig. Og ihvertfall hvis man dingler med makt og penger
foran nesa. Nå ønsker dere å bidra til at Barkåker blir pakket inn mellom jernbanetog og industribygg.
Kan man få ødelagt et lokalsamfunn mer enn det dere prøver på nå? Ja, sikkert litt til. Men dere gjør
en sabla god jobb. Langs hele den lange togstrekningen fra Oslo er det kun plass til vaskehall for tog
inntil vår flotte skog og vårt lokalsamfunn???
Og det som vi kan velge mellom er bl.a «lett» during når man kommer hjem fra jobb/skole eller mens
barna er på skole/bhg.. hmm.. det har vel aldri vært lett å velge mellom pest og kolera. Så jeg har
bare en ting igjen å be dere om. Se dere i speilet og spør om dere ville bodd her med barna deres?
Vær så snill og la oss beholde skogen vår. La oss beholde et blomstrende tettsted. Se menneskene
som bor her. Naturen som er her. Sett trivsel, samhold, barn, familier, natur og livsglede foran
økonomi.
Mvh.
Elin Christoffersen
Barkåker

