
DEBATT  BÆRUM KOMMUNE  BJØRN LIEBERG

En runddans for å nå frem i
Bærum kommune

Av Bjørn Lieberg, Gjettum 02. februar 2018, kl. 09:00

Jeg forsøkte her om dagen å ringe Bærum kommune for å komme i kontakt
med plan- og bygningsetaten, som jeg mente var rette sted for min
henvendelse.

Flere saker

Kommentarer til denne saken

FÅR SPØRSMÅL: - Kjære Bærum kommune. Kan noen hos dere fortelle meg hva parkeringsnormen er for Bærum kommune

inkludert gjesteplasser for nye blokkleiligheter? spør innsenderen. Foto: KNUT BJERKE

Dette for å høre hva parkeringsnormen inkludert gjesteplasser er for

nybygging av leiligheter. Dette viste seg håpløst, derfor spør jeg gjennom

Budstikka.

Jeg ringte kommunens veiledningstorg, men de visste nok ikke. Jeg

forklarte nøyaktig hva det gjaldt, men ble satt over til feil sted.

Jeg ble satt til vei, trafikk og parkering, de sa der at jeg måtte til plan- og

bygningsetaten. Jeg ble satt over dit, men plan og bygg sa jeg skulle til vei,

trafikk og parkering!

Jeg ble satt dit igjen, uten resultat, selvfølgelig. To ganger til ble jeg satt til

disse to før jeg ble satt tilbake til veiledningstorget som for andre gang

satte meg over til en hvor jeg bare fikk telefonsvarer.

Jeg la igjen beskjed, men ble ikke kontaktet. Jeg spurte veiledningstorget

hvorfor de oppringte ikke ringer tilbake og fikk til svar at det kan de ikke!

Da er det ikke lett for oss innbyggere!

Jeg kan jo heller ikke sende e-post når jeg ikke sikkert vet hvor. Bærum

kommune vet det jo ikke. Det er for dårlig at det er sånn for oss

innbyggere.

Kjære Bærum kommune. Kan noen hos dere fortelle meg hva

parkeringsnormen er for Bærum kommune inkludert gjesteplasser for nye

blokkleiligheter?

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Stedet gjelder nye leiligheter i Njords vei om det ikke skulle være likt for

hele kommunen.

« DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å
bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Lik Budstikka på Facebook

Liker 41 k personer liker dette. Registrer deg for å se hva vennene dine liker.

Les mer om: debatt Bærum kommune Bjørn Lieberg

Skriv ditt leserbrev her

Se kommentarer

Gå til forsiden

Vis flere saker

Til toppen
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Nye takster koster
pendlere dyrt

Viktig satsing på
sikkerhet

Sambrukskirken på
Fornebu S

Nå er det Askers tur Enkle spørsmål, men
ingen svar
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