Takk, Bjørn Bjorå!

Leserbrev i Gjengangeren 4. september 2015. MAY RINDE. (SNØHETTAs illustrasjon ikke benyttet i avisen)
JEG VIL rette en stor takk til Bjørn
Bjorå for hans velformulerte og
informative innlegg i Gjengangeren
tirsdag! Han har satt ord på
akkurat hva jeg/vi har diskutert på
hjemmebane ganske mange ganger
i denne debatten. De som kjenner
meg bør vite hvor jeg står nå i denne
saken. Jeg er totalt uenig med de som
mener at vi må ha en jernbane fram
til Bakkenteigen!

kan det la seg gjøre å få plass til hva
de har tegnet inn her? Området
rundt høyskolen er temmelig
begrenset, og hvis man i tillegg skal
ha parkeringsplasser til alle – hva
da? Hvis man så på toppen av dette
skal ha jernbane fram hit, kreves det
enorme arealer bare til parkering.

I EN periode ble det
satt opp egne busser
fra Bakkenteigen
JEG ER ikke tilhenger av å ta ordet i
til Skoppum slik at
forsamlinger bare for å si meg enig
studentene skulle
med sistnevnte taler, jeg skriver dette kunne komme seg
bare for å gi min støtte til Bjorås
greit til og fra toget.
resonnement. Det har vært så mange Dette var ikke «liv
innlegg for og imot i denne saken, og laga», da nesten ingen
vi er langt fra ferdig med dette…
benyttet tilbudet. Og
hvorfor? Jo, jeg tror
FOLKET VIL ha Bakkenteigen sto
at studenter – lik alle
det å lese i Gjengangeren for en
vi som har privatbiler
tid tilbake. Hvem er folket? Hvem
ønsker å komme og
har de spurt? En utvalgt gruppe av
gå når det passer oss.
kommunens innbyggere gjennom
Det er forelesninger
en spørreundersøkelse? Jeg kan ikke
til forskjellige tider,
erindre å ha fått noe spørsmål…
og fleksible tider for
I MANDAGENS avis var det en artikkel egenstudier som
vel ligger til grunn
«for» Bakkenteigen, ledsaget av
for bilparken ved
et bilde av hvordan man tenker å
høyskolen.
utvikle området der ute. Hvordan

NEI, LA Bakkenteigen og
Adalstjern være og velg Skoppum
Vest! Jeg er ikke alltid enig med
Naturvernforbundet, men i denne
saken har de min fulle støtte. Jeg er
ikke medlem der, tilhører heller ikke
noe «nei-til-Bakkenteigengruppe».

Men hvis det noen gang blir foreslått
en protestmarsj mot jernbane fram
til Bakkenteigen stiller jeg opp – om
jeg må humpe meg fram på krykker,
benytte rullator eller rullestol – JEG
STILLER!

