Bærekraftig Follo
v/Sylvi Ofstad Samstag
Badehusgaten 15
1440 Drøbak

Drøbak, 14.1.2011

Til politiske partier i Follo

HAR DERE GLEMT NOE?
Bærekraftig Follo viser til tidligere innspill om Follomarka, og brev til politiske partier i Follo før valget i
2007. Nesten alle som svarte sa at de ville gå inn for en markaplan. Noen ville ta initiativ, mens andre ”er
gjerne med”. I Follorådets regionale føringer for kommuneplanprosessene fra 19.6.2009 står det at
”Follorådet tar initiativ til å identifisere og avgrense hvilke områder som til sammen kan utgjøre
Follomarka”.
Til tross for alle positive signaler og fine ord er Follomarka fortsatt ikke på dagsorden verken i Follorådet
eller i den enkelte kommune. Det kan tyde på at noen har glemt hva de sa i forrige valgkamp. Nå som
det igjen nærmer seg kommunevalg vil vi derfor minne dere om saken. Har ditt parti fulgt opp hva dere
lovet?
Vi viser også til friluftslivets betydning for folkehelsa og samfunnsøkonomien. Fysisk inaktivitet er
framtidas store helseutfordring, og samhandlingsreformen gir kommunene økt ansvar for forebygging.
Friluftsliv og naturopplevelser forebygger livsstilssykdommer, gir bedre fysisk og psykisk helse og økt
livskvalitet. I en fersk spørreundersøkelse svarer 2/3 at de kunne tenke seg å drive mer fysisk aktivitet i
naturen og nærområdet. I en rapport fra SINTEF (desember 2009) er det beregnet at en økning i
friluftslivsaktiviteter vil ha en betydelig samfunnsøkonomisk verdi, både i form av rekreasjonsverdi og i
form av reduserte helsekostnader. Å ta vare på markaområdene og legge til rette for fysisk aktivitet i
nærområdet er altså en investering i folkehelse og livskvalitet, som også vil ha betydning for
kommuneøkonomien.
Bærekraftig Follo utfordrer dere derfor til å ta utarbeidelse av en markaplan og opprettelse av
Follomarka inn i partiprogrammet i forbindelse med valget til høsten. Det vil være et framtidsrettet
tiltak som senere generasjoner vil sette stor pris på.

Med vennlig hilsen
Bærekraftig Follo

Sylvi Ofstad Samstag
leder

Vedlegg: Partiets svar på tre miljøutfordringer før valget i 2007
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