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Til de politiske partiene i Bærum
v/gruppelederne og flere
Til ordføreren
Til formannskapet ved formannskapssekretæren
Til de politiske utvalgene ved utvalgssekretærene
Bekkestua 30. mai 2017

INVITASJON TIL BÅLSAMTALE
søndag 10. september 2017 kl. 12 på Sætern gård
Dette er siste dagen i Friluftslivets uke der Norsk Friluftsliv er initiativtaker. Bærum
Natur og Friluftsråd (BNF) har denne dagen et arrangement på Sætern gård – først og
fremst beregnet på større barn, ungdom og voksne i alle aldre. Men området er spesielt
tilrettelagt for mindre barn – så her er absolutt alle velkomne!
Vi har ikke klart program enda, men flere av BNFs medlemmer vil stille opp med alt fra
aktiviteter og lek til foredrag og fortellinger. Dette foregår i tidsrommet kl. 11 -15,
kafeen er åpen og grillene varme.
Og så blir det samling rundt en av de fine bålplassene med plass til mange. Her er det vi
inviterer dere politikere til å svare på spørsmål om friluftsliv – hva dere selv driver med
av friluftsliv, synspunkter på friluftsliv i Bærum, både i byggesonen og i Marka. Det er
mange andre viktige saker vi også gjerne vil ta opp, alt fra prioritering av stier og
turveier og grønne drag der folk bor tett, vannscootere langs badestrender og der
kajakker og andre sårbare sjøfarere ferdes, behovet for stillesteder – og mye, mye mere.
Vi setter av omtrent en time til bålsamtalen, men blir det et stort engasjement fra dere og de
andre som møter fram, så blir jo ingen kastet ut her – vi har tid nok!
Siden 10. september er aller siste dag før stortingsvalget 2017, regner vi med at våre
politikere kanskje er ganske slitne, så vi håper dette først og fremst blir en hyggelig dag med
alvorlige – og lekne tema. Vil dere bærumspolitikere invitere med dere kolleger fra
fylkesnivået eller nasjonalt nivå, er det bare hyggelig.
Det er veldig fint om vi får svar fra dere raskt – iallfall før dere drar på ferie.
Har dere spørsmål, kontakt Rigmor Arnkværn: arnkver@online.no 91 77 21 45.
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