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ET PUSTEROM MELLOM FJORDEN OG BYEN

Bo godt

Tett på naturen og nær byen
– finn drømmeboligen på Fornebu!

se bolig
områdene

Leder

Smånytt

Det gode liv
Det gode liv på Fornebulandet skapes først
og fremst av menneskene som bor, arbeider og oppholder seg der. OBOS mener at
Fornebulandet trenger mange mennesker,
og derfor har vi presentert planer for flere
tusen nye boliger på Fornebu.
OBOS tror det er riktig med en noe mer
bymessig utbygging ved utbyggingsfeltene
rundt Nansenparken og langs Forneburingen, som en ramme for det gode liv. Vi
ønsker en levende og intim gate langs Forneburingen – fra Fornebu senter til Flytårnet stasjon – med butikker, kontor og
serveringssteder. Kulturgata ved det gamle
flytårnet bør bestå som en kulturell oase på
Fornebu, og OBOS vil bidra som huseier.
Like ved, vis-à-vis Telenor, ønsker vi å legge
til rette for en kino – kanskje kombinert
med kommunalt bibliotek og kulturhus?
Nye og gamle beboere trenger et godt kommunalt tjenestetilbud innen skole, barnehage, idrett og eldreomsorg. Derfor har
OBOS – hvis våre planer for utbygging blir
godkjent – tilbudt å gi et økonomisk bidrag
til slike investeringer for å sikre fremdrift.
Politikerne lover at Fornebubanen skal
komme på plass, og at man skal skaffe de
pengene som skal til for å bygge banen.
OBOS tok allerede i 2012 initiativ til dannelsen av Fornebubanealliansen, som består
av de største grunneierne på Fornebu. Vi
venter nå utålmodig på å komme videre.
OBOS har som visjon å oppfylle medlemmenes boligdrøm. Derfor er OBOS en utbygger
som tenker som en innbygger.
Daniel Kjørberg Siraj
Visekonsernsjef og
konserndirektør
Boligutvikling i OBOS
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Nytt tilbud for matglade

15. juni åpner Fornebuporten med flere nye spisesteder, kaffebar, bar og delikatessebutikk.
Visjonen bak Fornebuporten er å skape et «samfunnshus» på Fornebu.
– Vi ønsker et levende bygg som er fylt med mennesker fra morgen til kveld, sier hospitality manager
Lovisa Hegborn i Fornebuporten.
Mellom de to byggene ligger et nedsenket atrium.
Her blir det et stort handleområde med butikker,
blant annet en stor Kiwi, Mester Grønn, Vitus apotek
og Studio Alf frisør.

– I første etasje i Fornebuporten kommer restauranthuset The Local, med både kaffebaren The Local Oven
og restauranten The Local Kitchen. Det åpner også en
delikatessebutikk hvor man blant annet kan kjøpe med
seg take away. Dessuten åpner The Local Bar, som vi
håper vil bli et vannhull for alle på Fornebu. Den får
også et gaming room med shuffle boards, sier Hegborn.
Kaffebaren åpner i de tidlige morgentimene, mens
baren og restauranten holder åpent til seint på kveld.

Bade
glede hele
sommeren

Luca og Filippa elsker Stand Up
Padling og trener ofte langs strendene
på Fornebulandet. På Oksenøya kan
både voksne og barn gå på kurs for
å lære teknikken. Nærheten til vannet gjør at badesesongen blir ekstra
lang på Fornebu. I tillegg til bading
og Stand Up Padling, kan du trene
brettseiling, seiling og melde deg inn
i Sjøspeidergruppa.
Les mer om aktivitetstilbudene på
Fornebu på side 14–15.

Smånytt

Fornebuløpet

satser på rekord

20. mai går Fornebuløpet av stabelen for sjette gang.
Målet er ny deltakerrekord med minst 2500 spreke løpere.

5
på Fornebu
Hva er det beste med
å bo på Fornebu?

Har du lyst til å løpe, kan du
velge mellom ulike distanser
og ferdighetsgrader.
5 kilometer-distansen har
klasser fra 14–15 år og opp
over, for både kvinner og menn.
Konkurranse- og trimklasse.
10 kilometer har klasser fra
16–17 år og oppover, for både
kvinner og menn. Konkur
ranse- og trimklasse.

Nina Foss
– Det er et flott område som ligger
nært Oslo, og nå har vi også fått
et kjøpesenter.Her er det fint å bo!

3 kilometer ungdomsløp har
klasser for 10–11 år, 12–13 år,
14–15 år og 16–17 år.
Barneløpet er for barn opp til
10 år. Løypa er 400 meter.
I år er start og mål flyttet
til Telenor Arena, noe som
innebærer at Barneløpet og
Ungdomsløpets 3 kilometer
får helt nye løpstraseer, mens
5 og 10 kilometer følger store
deler av tidligere traseer.

Jørgen Johansen
LES MER!
www.fornebu
lopet.no

– Her er det flotte turområder,
Nansenparken er helt fantastisk!

☼

Derfor
skal du velge
OBOS

Niklas Hämäläinen

☼

– Det veldig fint her med
fine parker og den flotte
stranda på Storøya.

OBOS er Norges
største boligforvalter
og har lang erfaring
med gjennomføring
av boligprosjekter.
OBOS er eid av
medlemmene og
jobber for å skaffe
folk gode hjem,
samt bidra til
positive miljøtiltak
i medlemmenes
boligområder.
OBOS' forvaltnings
avdeling sørger for
forsvarlig forvaltning
og drift av de ferdige
boligene. I OBOSborettslag er du
ikke ansvarlig for
naboens fellesgjeld.
Med OBOS Nybolig
lån kan du låne
inntil 85 prosent av
kjøpesummen til en
av markedets mest
gunstige renter.

Kristin Forsnes
– Nærheten til sjøen, med både
bade- og båtmuligheter. Og så er
det nye kjøpesenteret et pluss.

Få oversikt over boligene
I visningssenteret til OBOS Fornebulandet får du all informasjonen
du trenger for å velge riktig bolig.
Visningssenteret holder til
i tredje etasje over Bilia, like
ved Telenor Arena.
– Her får du oversikt over
hele Fornebulandet. I tillegg
har vi modeller av de ulike
prosjektene, og prospekter på
de boligene som er til salgs.
Det bare å komme innom

hvis du lurer på noe, forteller
prosjektselger Tomine Duller.
Sammen med kollegene Kari
anne Nagell Prytz og Heidi
Biørn Kristoffersen holder hun
åpent fra klokken 09 til 15.30
alle hverdager.
– I tillegg har vi annonserte
visninger her tirsdager klokken

12–13, torsdager klokken 16–18
og søndager klokken 14–16.
Salget av leilighetene på
Fornebulandet går så det
suser.
–Alt fra unge til seniorer
er blant kjøperne. Her finnes
det noe for alle og enhver, sier
Duller.

Aphrodite
Michalopoulou
Jeg liker hele området! Nærheten
til sjøen minner meg om hjem
landet mitt Hellas. Og så er det
fint for barn å vokse opp her.
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Storøya

Natur på alle kanter

På Storøya er du omgitt av natur, lekeplasser og grøntområder.
Med sjøen som nærmeste nabo er dette et godt sted å leve – for
alle generasjoner.

Storøya blir i areal det største boligområdet på
Fornebu, med nærmere 500 boliger. Lund Hagem
Arkitekter og Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter har på oppdrag fra OBOS stått bak boligutviklingen på Storøya. Dette blir det området
på Fornebulandet med lavest boligtetthet, og vil
domineres av småhusbebyggelse.
– Byggene er på to til fire etasjer og fordelt på
14 tun. Disse er adskilt fra hverandre med grønne
lunger. All bebyggelse vil ha utsikt over grønt
områdene, forteller arkitekt Mette Røsbekk hos
Lund Hagem Arkitekter.
Hvert tun har mellom 30 og 50 boenheter.
Egen identitet. Naturperlen Storøya har ligget
skjermet i over 70 år, siden området var avstengt for
publikum da det var rullebane der. Ytterst på Storøyodden ligger en av Norges aller fineste badestrender.
På Storøya er det også flere vernede naturområder,
fuglereservater, Sommerfugldammen og Storøya
grendesenter med en ny skole og barnehage.
Fasadene på bygningene i Lomvi Tun er i rød
teglstein, mens fasaden på husene i Terne Tun er
i impregnert furu i forskjellige valører, som vil
gråne med tiden.
– Dette gir tunene en egen identitet. Foran inn-
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gangspartiet er det avdempede farger, sier Røsbekk.

storøya
Et av de vakreste områdene
ved Oslofjorden med
uberørt natur, nærhet til
strand og friluftsområder.
☼

Fortsatt
ledige
boliger
☼

Det fins fortsatt ledige
boliger i Lomvi, Terne,
Svale og Hegre. Sistnevnte boligprosjekt
ble lagt ut for salg
23. april. Se prospekter
og mer informasjon på
fornebulandet.no

Klassiske tun. Bebyggelsen på Storøya er variert.
Det fins muligheter for alle, fra førstegangskjøpere,
de nyetablerte, barnefamilier og seniorer. De kan
velge mellom parkvillaer, rekkehus og leiligheter.
Landskapsarkitekt Johanna Göranson hos
Gullik Gulliksen forklarer hvordan det ferdige
området rundt bebyggelsen vil se ut:
– Den gamle flystripen vil få et parkmessig preg.
Det vil bli gangstier med planter og trær som binder sammen tunene. I midten av hvert tun blir
det også frodig og grønt. Tanken er å «viske ut»
grensen mellom tunene slik at Storøya vil framstå
som ett, stort grøntområde, sier hun.
Moderne formspråk. Det legges til rette for både
lek og rekreasjon. Midt i området blir det opparbeidet
en stor lekeplass med ballbaner, akebakke, klatrepark
og grøntområde. Mellom tunene kommer det mindre
lekeplasser. Innerst i hvert tun legges det til rette for
en felles uteplass for beboerne. Her er det bilfritt, og
trygt for barn å leke.
– De frodige felleshagene fungerer som skjerming mellom byggene. Dette er klassiske tun med
et moderne formspråk, sier Göranson.

Båtliv
Båteier Tom Martinussen
klargjør sin Fairline Targa
43 for sesongen, mens
han slår av en prat med
driftssjef Pål Stensrud
ved Oksenøya Marina.

holtekilen

Båtglede hele sommeren

Oksenøya Marina ligger sentralt plassert i Holtekilen og tilbyr et hyggelig miljø
for båtfolket.
– Her har du både gode fasiliteter og et veldig hyggelig miljø. Jeg har vært heldig, smiler båteier Tom
Martinussen.
Da han kjøpte båt for tre somre siden, overtok han
samtidig leie av båtplass på Oksenøya Marina. Brygge
anlegget har nye flytebrygger i betong og moderne bygg
med garderober, dusj og vaskefasiliteter. – Målet vårt er
å skape Oslofjordens flotteste marina, både for kunder
og naboer, forteller driftssjef Pål Stensrud ved Oksenøya Marina.
Verksted og båtbutikk. Marinaen tilbyr innendørs
båthotell om sommeren, samt innendørs og utendørs
vinteropplag. Ved verkstedet kan båtfolket få hjelp
med reparasjoner og vedlikehold, og den selvbetjente
dieselpumpen er en stor suksess. Her er gjestebrygge
og butikk med båtutstyr og motordeler.
Oksenøya Marina er også et godt utgangspunkt for

Du kan opp
bevare kajakken
din på Oksenøya
Marina, forteller
Pål Stensrud.

padleturer i Holtekilen eller Vestfjorden.
– Her arrangeres padlekurs, og vi har oppvarmet
kajakkhotell med garderobeskap og dusj og toalett.
I tillegg har vi egen brygge for utsett av kajakker, sier
Pål Stensrud.

5

Kollektivtilbudet

Hurtigbåten

12 hyggelige
minutter
til Oslo sentrum

Stadig flere oppdager fordelene med å ta hurtigbåten
mellom Fornebu og Aker Brygge. Å sitte på dekk med
sola i ansiktet og vinden i håret er en deilig måte å
starte og avslutte arbeidsdagen på.

Anette Reigstad bor i Hagebyen på
Fornebulandet. Hun begynte å ta båten
til og fra jobb da tilbudet åpnet i november 2014.
– Jeg jobber i bank på Filipstad brygge,
så dette er helt perfekt for meg. Jeg har
bare en liten rusletur fra Aker Brygge og
til jobben, sier hun.
Båten går i rushtiden, og den legger til
ved klokketårnet på Aker brygge og ved
Sjøflyhavna på Fornebu.
– Det er helt fantastisk å sitte på en
rolig båt. Det gjør noe med humøret,
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spesielt om morgenen. Overfarten tar
bare 12 minutter, sier hun.
Økende popularitet. Anette Reigstad
har to barn som går i barnehage og skole
på Storøya.
– Jeg leverer dem om morgenen og så tar
det bare noen minutter å gå til kaia. Det
fungerer fint – bil har jeg ikke, sier hun.
Det er stadig flere som oppdager hvor
praktisk det er å ta båten.
– Det er mange som bruker den for å
komme til Fornebu, men vi blir stadig

«Det er helt
fantastisk å
sitte på en rolig
båt. Det gjør noe
med humøret,
spesielt om
morgenen.»
Anette Reigstad

flere som tar den inn til Aker Brygge om
morgenen og tilbake om ettermiddagen.
Jeg håper tilbudet vil fortsette også etter
at Fornebubanen åpner, sier hun.
Fin reisemåte. Gullen Øyehaug bor
like ved kaia. Hun har begynt å legge
opp avtalene sine i byen etter hurtigbåtens avgangstider.
– Siste båten fra Fornebu går klokka
18, så hvis jeg har en avtale på Aker
Brygge kvart over seks, er det perfekt.
Det er en deilig måte å reise på, sier hun.

Kollektivtilbudet

Omfattende
kollektivtilbud

Du har 30 muligheter i timen hvis du skal reise
kollektivt fra Fornebu om morgenen.
Alle busser som frakter jobbreisende til Fornebu om morgenen,
skal også tilbake – og dette kommer beboerne til gode. Det er ikke
mange kollektivreisende i Norge
som kan velge blant 30 avganger
i timen, og i tillegg er det kort vei
til togstasjonen på Lysaker.
Om morgenen kan de reisende fra Fornebu velge mellom
ti avganger i timen med 31-bussen mot Lysaker/Oslo sentrum/
Grorud, seks avganger i timen
med 24-bussen til Lysaker/
Storo/Brynseng, åtte avganger i timen med 28-bussen til
Majorstua/Helsfyr, to avganger
til Rykkinn med buss 733, to
avganger til Asker med buss 707
eller to avganger i timen med båt
fra Rolfsbukta til Aker Brygge.
Buss i rute. I mars 2014 gjennomførte Ruter GPS-målinger

for 31-bussene. Disse viser at
forsinkelsen i morgenrushet
fra Telenor Fornebu til Nationaltheatret er på 1–2 minutter.
Den samme, korte forsinkelsen
gjelder i motsatt retning om
ettermiddagen.
Antall passasjerer er også
målt, og det er god plass på
bussen for de som skal inn mot
byen om morgenen. Forsinkelsen fra Telenor til Lysaker er
på åtte sekunder, ifølge GPSmålingene. Som beboer kjører
du altså i motsatt retning av de
som står i kø for å komme på
jobb på Fornebu.
Kollektivfeltet fra Propellen
rundkjøring til Oksenøyveien
er klart til sommeren, og det
skal bidra til mindre kø for de
som jobber på Fornebu – eller
for beboere som skal ut fra Fornebu om ettermiddagen.

Dette er
båtruten

Nytt kollektivfelt på Fornebu

Hurtigbåten går
fra Fornebu til
Aker Brygge om
morgenen: Hvert
30.minutt fra kl.
06.45 til kl. 08.45.
Fra Aker Brygge til
Fornebu på etter
middagen: Hvert
30.minutt fra kl.
14.45 til kl. 17.45.

I løpet av første halvdel av juni
åpner det nye kollektivfeltet på
Fornebu. Det skal avhjelpe den
tette trafikken i rushtiden frem til
Fornebubanen står ferdig.
Det nye kollektivfeltet er 1400
meter langt og går fra Propellen
rundkjøring til Oksenøyveien i ret
ning Oslo. Nå går det cirka 50 bus
ser i timen på denne strekningen.
– Det skal øke til om lag 70 bus

ser i timen i løpet av et par år, sier
avdelingsdirektør for vegavdeling
Akershus i Statens vegvesen, NilsErik Bogsrud.
Det nye kollektivfeltet bygges
i påvente av Fornebubanen.
– Fornebubanen er ment å være
den langsiktige kollektivløsningen
for Fornebu. Dette kollektivfeltet
er ment å avhjelpe situasjonen
frem til Fornebubanen står ferdig.
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Oppdag hele Fornebu!
Restaurantguiden

shopping

▶ Sjøflyhavna Kro. I mer enn 60 år
har det vært cafédrift i lokalene til
Sjøflyhavna Kro. Her får du salater,
blåskjell, burgere og pizza. Utebord
om sommeren.
Martin Linges vei 57, tlf. 954 94 916
▶sjoflyhavna.no

Mange spennende butikker har
åpnet på Fornebu S. og her er et
lite utvalg:

Jonathan Sushi & Asian Dining.
Sushi & Asian Dining ligger på
Fornebu S. Menyen består av sushi
og retter fra Malaysia, Thailand og
Kina.
Snarøyveien 55, tlf. 40 00 18 33
▶ jonathansushi.no/
fornebusenter

▶ Alpaca Society drives av Vibeke
Stølen Andrup, som sa opp en god
jobb i reklamebransjen for å satse
på klær laget av alpakkaull.
▶ Bogner er et eksklusivt sports
merke som nå satser i Norge. Her
finnes blant annet moteriktige og
moderne ski-, afterski- og sporty
fritidsklær.
▶ Gusto er en stilfull kaffebar med
nydelig kaffe og ekstremt god
iskrem! Her får du også kjøpt både
kjøkkenutstyr og matvarer som
sennep og kaffe.
▶ Guttelus tilbyr et bredt utvalg
av barneklær, inkludert mange
økologiske klesmerker.
▶ Hunter hund & katt er en
dyrebutikk med et bredt utvalg av
kvalitetsprodukter.
▶ Nicoline Home er en inspirerende
interiørbutikk.
▶ Holzweiler er en motebutikk med
mange spennende merker.

Scandic Fornebu restaurant.
Restauranten ligger i hotellets
første etasje og har store vinduer
ut mot fjorden.
Martin Linges vei 2, tlf. 21 05 70 00
▶ scandichotels.no/Hotels/
Norge/Oslo/Fornebu
Globetrotter Restaurant. Radisson
Blu Park Hotels restaurant satser
på gode, kontinentale retter. På
fine sommerdager kan man sitte på
terrassen.
Radisson Blu Park Hotel Oslo,
Fornebuveien 80, tlf. 67 82 30 00
▶ radissonblu.no/
parkhotel-oslo/
restauranter-og-barer
Odonata. Holder til i unike funkis
lokaler ved det gamle kontroll
tårnet på Fornebu flyplass. En del
av interiøret er bevart fra tiden da
lokalene fungerte som restaurant
for Fornebu flyplass.
Forneburingen 1, tlf. 63 00 03 08
▶ www.odonata.no
The Local Fornebu. Åpner i Forne
buporten i juni, med tre konsepter:
Kaffebaren The Local Oven, baren
The Local Bar og restauranten The
Local Kitchen.
Oksnøyveien 10, tlf. 913 11 015
▶ www.thelocalfornebu.no
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Livsstil og helse
Helse-Fornebu tilbyr kiropraktikk,
akupunktur, homeopati, trykkbølge
behandling og massasje.
Rolfsbuktveien 17, TEL 67 10 51 61
▶ www.helse-fornebu.no

Kartforklaring
1

Radisson Blu Park Hotel

19

Storøya sykkelsti

2

Engineerium, Wayne’s Coffee og
Quality Hotel Expo

20

Storøyodden

21

Visningssenter for Fornebulandet
Widerøeveien 5 (i Biliabygget, 3. etg.)

Kiosk, WC, sandvolleyball, grillplasser

3

22

Landingsstripen Fornebu flyplass

4

Telenor Arena

23

Fugletårn

5

Telenorstranda

24

Lilløyplassen naturhus

6

Sykkel- og gangstier

25

Festplassen i Nansenparken

7

Sjøflyhavna Kro

26

Odonata kafé og galleri

8

Child Planet Atlantis og Scandic Hotel
Fornebu

27

Flytårnet og gamle Fornebu
Kultursenter

9

Båtforbindelse til Aker Brygge

28

Planlagt trasé for
Fornebubanen

10

Rolfstangen

11

Fornebu Indoor Golf Center

12

Snarøya Sportsklubb

13

Hundsund grendesenter (med ung
domsskole, barnehage, s vømmehall,
idrettshall, kantine)

14

The Local Fornebu i Fornebuporten
(åpner i juni)

15

Sommerfugldammen

16

Fornebu S kjøpesenter

17

Storøya grendesenter
(med barneskole, barnehage og familiesenter)

18

Naturreservat

holtekilen

Oksnøen

18

24

storøykilen

Ciseaux Fornebu har en stab med
høyt kvalifiserte frisører og stylister
og holder til i lokalene til den gamle
Narvesen-kiosken på Fornebu.
Martin Linges vei 14, tlf. 67 59 15 00
Hippocrates Helse tilbyr et nytt og
unikt konsept i Norge innen effektiv
livsstilsendring, med blant annet
raw food-kurs og infrarødt spa.
Martin Linges vei 25, tlf. 93 08 16 63
▶ www.hippocrates.no

22

Medisinsk Senter Fornebu har et
tverrfaglig tilbud med spesialister
i allmennmedisin, fysioterapeut,
psykolog og akupunktør.
Martin Linges vei 17, tlf. 67 59 06 36
▶ www.medisinsksenterfornebu.no
Klinikk for alle avdeling Fornebu
har fysioterapeuter og kiropraktorer.
Holder til på Fornebu S.
Snarøyveien 55, TEL 02325
▶ Fornebu@klinikkforalle.no

storøyodden

18

20

21

19

Xxx

Lysaker/oslo
(buss nr. 24, 28, 31)

14
3
4

1
2

26

27
Evry

28

Fremtidig utbygging

5

Telenor

6

piloten

25

hagebyen

17

18

lysakerfjorden

Aker Solutions

Technopolis
IT Fornebu
Statoil

8

7

16
koksabukta
storøya

23

9
11

15

10
rolfsbukta

hundsund
koksabukta

18

13

snarøya

12

hundsundet

Les mer om bolig
prosjektene på
fornebulandet.no

snarøykilen
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Kunst og kultur

Nyåpnet utstillingslokale

Satser på kunst
Publikum har strømmet til Bærum Kunsthall siden
åpningen i oktober. Her kan du oppleve samtidskunst
fra både lokale og internasjonale kunstnere.
Bærum Kunsthall er et samarbeid mellom Bildende Kunstnere
i Bærum (BKIB), Det tverrfaglige
kunstinstitutt i Bærum (DTK) og
Bærum kommune. Lokalet ligger i
den gamle brannstasjonen til Fornebu flyplass og er en del av Gamle
Fornebu Kultursenter.
– BKIB har 78 medlemmer, som
alle er profesjonelle kunstnere
bosatt i Bærum. Vi er veldig fornøyde med at vi endelig har fått
muligheten til å stille ut kunsten
vår i egne lokaler, sier styreleder
Line Schjølberg i BKIB. Hun er
selv kunstner og har atelier i Gamle
Fornebu Kultursenter.
Stor interesse. – Vi opplever en
voldsom interesse, vi har masse folk
innom hver eneste uke, forteller Julio
da Silva. Han er rektor på DTK, og

har drevet galleri i Bærum i 10 år.
Bærum Kunsthall er åpen hver
torsdag mellom klokka 16 og 19,
og hver lørdag og søndag mellom
klokka 12 og 16.
– Det er flere og flere som legger
søndagsturen hit. De ser utstil
lingen og spiser lunsj på Café
Odonata ved det gamle kontroll
tårnet, sier han.
– Fornebu er blitt et levende og
spennende område. Det er mange
kunstnere som holder til her, og det
finnes flere små, kunstnerdrevne
gallerier. Det flytter jo stadig flere
mennesker til Fornebu. De vil ha
kunst og kultur, ikke bare boliger,
bedrifter og kjøpesentre, sier Line
Schjølberg.
Spennende lokale. I løpet av det
første året er det inviterte, kjente

kunstnere som stiller ut i Bærum
Kunsthall. I tillegg vil Bærum
kommune stille ut deler av sin
kunstsamling.
– Vi ønsker å bli kjent blant publikum i første omgang, men fra 2016
åpner vi også for søknader, forteller
Julio da Silva.
Da vi besøker Bærum Kunsthall
er det den internasjonalt anerkjente kunstneren Gjertrud Hals
som er i ferd med å forberede sin
utstilling her.
– Jeg bodde i Bærum i åtte år før
jeg flyttet tilbake til Romsdal. For
meg er dette som å komme hjem.
Jeg har mange gode minner fra
padleturer på fjorden, forteller Hals,
som synes at Bærum Kunsthall
har et stort potensial. Lokalet har
136 kvadratmeter grunnflate, fem
meter takhøyde og gode lysforhold.

Kunstner Ross Kolby
har hatt atelier
i Gamle Fornebu
Kultursenter i tre år.

Morsomme museer
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Foto: Thomas Widerberg

I mars viste Bærum Kunsthall
arbeider av Gjertrud Hals, blant
annet strikkede krukker laget
av naturfiber og harpiks.

I lokalene ved det gamle flytårnet kan
du besøke tre museer med særpreg.
Bilmuseet «Kultur på hjul» åpnet
i 2012 og har vist modeller fra Ferrari,
MG, Alfa Romeo, Lamborghini og
Honda. Nå kan du blant annet se
den aller første norskproduserte
bilen, Rally Lysell, som ble bygget på
Fornebu for Troll på begynnelsen av
1950-tallet.
Det Norske Vespa Scooter Museum
flyttet til Fornebu i 2011 og drives av
en gruppe Vespa-entusiaster. Om
lag 15 Vespaer er utstilt i museet, og
utstillingen skifter stadig.
Det Norske barber, frisør og parykk
museum har eksistert i over 20 år, og
åpnet i 2011. Her finnes blant annet
en hårtørker fra 1890, en gammel
barbersalong fra 1906 og verdens
første permanentapparat fra 1925.

Kunst og kultur

Åse i tårnet

Åse Kleveland har sterke bånd
til Fornebu. I ungdomsårene fløy
hun småfly her, og nå har hun
kontor øverst i det gamle fly
tårnet. Ikke rart hun gleder seg til
å komme på jobb hver eneste dag.
– Her har jeg holdt til i to år. Nå deler jeg
det annenhver uke med supergitaristen
Frode Alnæs. Her lytter jeg til musikk,
øver, finner nye sanger og har møter, forteller Kleveland. Hun har alltid hatt et nært
forhold til Fornebu, fra familieutfluktene til
flyplassen som barn til hun selv begynte å
ta flytimer som 19-åring:
– Haydens flyskole holdt til rett bortenfor tårnet her, og vi fløy landingsrunder
til Gardermoen. Det var et fantastisk kick
å fly! Jeg fløy helt til jeg ble jeg fanget av
revylivet i Stockholm. Det ble slutten på
min pilotkarriere, sier hun.

Yrende kunstnerliv

OBOS ønsker å bidra til at Gamle Fornebu Kultursenter
kan bestå som et kulturelt pusterom, og sikrer fortsatt lav
husleie for de 80 kunstnerne som holder til her.
– Det betyr alt for oss kunstnere.
At OBOS sikrer fremtiden vår er
helt fantastisk, nå kan vi begynne
å planlegge hvordan kultursenteret
kan videreutvikles. Jeg drømmer
blant annet om å få fjernet asfalten
og bilene, og isteden få inn trær,
benker og vann. Fontener! Det er
bare fantasien som setter grenser
for hva vi kan få til, sier Ross Kolby.
Han er kunstmaler, forfatter og

skuespiller, og har hatt atelier i
Gamle Fornebu Kultursenter i tre
år. Kolby er blant annet kjent for å
ha malt en rekke omstridte bilder,
ikke minst paveportrettet «And
the truth shall make you free», som
viser en skrikende pave som holder
en liste med navnene på katolske
prester som er dømt for seksuelle
overgrep.
For tiden jobber Kolby med

portretter av Kong Haakon, Kong
Olav og Kong Harald på oppdrag
for Norsk Hjemmefrontmuseum i
forbindelse med 70-årsjubileet for
frigjøringen.
– Jeg trives veldig godt her. Jeg
er fra Bærum og kom over kultursenteret da jeg var på jakt etter
lokaler. Her er det en stor kulturgate med mange kunstnere og et
inspirerende miljø, sier han.

Drømmested. Etter at Åse Kleveland gikk
ut av politikken i 1996, etablerte hun sitt
eget firma. Hun jobbet med arkitektur,
kunst og design.
I 2010 ble hun rammet av brystkreft, og
etter at hun ble frisk funderte hun en stund
på hva hun skulle gjøre videre i yrkeslivet
sitt.
– Jeg har vært leder i mange år, noe som
innebærer mye møter, planlegging og papirer. Jeg tenkte at «søren heller, nå vil jeg
tilbake til røttene mine igjen og jobbe med
musikk, være min egen dame». En venninne tipset meg om at det var mulig å leie
lokaler i Gamle Fornebu Kultursenter, så jeg
dro ut hit for å se. Drømmen var å kunne
arbeide i toppen av flytårnet!
Tårnet var opptatt, men kunstneren
som disponerte det ville heller ned på
bakkenivå.
Dermed fikk Kleveland likevel mulig
heten til å leie lokalet i tårnet.
– Jeg blir glad hver gang jeg kommer hit
– uansett vær og utsikt.
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Ut på tur

Ren hundeglede

For sju år siden forlot Anne Cathrine Stange
en trygg bankjobb og begynte som profesjonell
hundelufter. Og etterspørselen er stor – det er
mange i Bærum som ønsker at hunden deres
skal slippe å ligge hjemme alene hele dagen.

Hver eneste dag henter Anne Cathrine
Stange 10–12 hunder og tar dem med seg
på tur i skogen.
– Jeg lufter 5–6 hunder om gangen i to
økter. Jeg har et nøkkelknippe à la Narvestad,
og kjører rundt og henter hundene hjemme
med bil og hundehenger, forteller hun.
Det er mange hundeeiere som ikke vil at
hunden deres skal ligge hjemme alene hele
dagen mens de er på jobb.
– Folk vil det beste for hunden sin. Dessuten er det jo deilig å kunne komme hjem til
en hund som er ferdigluftet, sier Stange.
Lang erfaring. Anne Cathrine Stange har
selv hatt hund i over 30 år, og er i tillegg
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utdannet hundeinstruktør. Hun begynte
som hundelufter for naboene sine da hun
selv var skolejente.
– Jeg har lang og bred erfaring. Jeg vet
hva jeg skal gjøre hvis det oppstår utfordrende situasjoner med andre mennesker
eller hunder. Hundene går ofte løse, og da
må jeg stole på at jeg har kontroll på dem
til enhver tid, sier hun.
Stange lufter hunder av ulike raser og alle
slags størrelser.
– Men jeg er nøye på hvilke hunder jeg
tar inn. De må være sosiale og ikke ha noen
form for aggresjonsproblematikk, sier hun.
Mottoet for firmaet hennes, Hundelufter'n
er «Fornøyde hunder er lik fornøyde kunder».

Nye boliger

Aktivt liv på Hundsund
Hundsund er et perfekt område for deg som ønsker
nærhet til sjøen og kort vei til byen. Nå er byggingen
av OBOS’ siste prosjekt på Hundsund i gang.
Hundsund Tun 7 består av fem leilighetsbygg
som ligger i en sirkel rundt et innbydende
grøntområde.
–Området ligger veldig sentralt i forhold til
både kjøpesenteret, kommende t-bane og nåværende hovedbusstopp. Samtidig er det kort vei
til sjøen. Her får man altså både nærheten til
naturen og kort vei til byen, sier prosjektleder
Vegard Storaunet i OBOS Fornebulandet.
– Hele området er planlagt slik at de ulike delområdene kommuniserer med hverandre, for
eksempel gjennom små stier som går gjennom
nabolagene. I grøntområdet som ligger i midten
av Tun 7 vil det komme mange benker og bord som
vi regner med vil bli flittig brukt, sier Storaunet.

hundeparken har åpnet
I slutten av mars åpnet hundeparken på Storøya.
Innenfor det inngjerdede området kan hundene løpe
fritt hele året.
Hundeparken ligger midt på Storøya, om lag 200
meter fra bebyggelsen og 200 meter fra stranda.
På Fornebu gjelder de vanlige reglene for båndtvang
mellom 1. april og 20. august. I naturreservatene i
Storøykilen og Koksabukta er det helårs båndtvang.
I Nansenparken er det satt opp skilt om båndtvang,
men det er en oppfordring og ikke en regel.
- Storøyodden er omkranset av viltrike områder,
deriblant to naturreservater. Det er viktig å redusere
antall løse hunder, og en hundepark kan bidra til at
båndtvangsreglene overholdes, sier naturforvalter
Bjørn Erik Pedersen i Bærum kommune.

Hundsund Tun 7 har både to- tre- og fireromsleiligheter, samt store toppleiligheter.
– Det er en veldig god miks av mennesker som
kjøper leiligheter her, både yngre kjøpere som
kanskje etablerer seg i boligmarkedet for første
gang, par med og uten barn og de som er ferdig
med eneboligen og ønsker seg en lettstelt leilighet,
sier Vegard Storaunet.

Vil du vite mer?
Tun 7 består av totalt tre salgstrinn, hvorav de
to første allerede er åpnet for salg. Det tredje
salgstrinnet legges ut 9. juni. Se prospekter og
les mer om området og boligene på
fornebulandet.no

God hundehelse

Det bor mange hunder på Fornebu. I det gamle flyverkstedet
kan hunden din få forebyggende helsepleie og god behandling
når det trengs.
Fornebu Dyreklinikk har holdt til på det gamle flyplass
området helt siden 2002.
– Vi merker av pågangen at det er mange hundeeiere som
har flyttet hit til Fornebu, sier veterinær og daglig leder Heidi
Akselsen hos Fornebu Dyreklinikk.
– Her på Fornebu er det veldig mange «veskehunder»,
cockere, trauste familiehunder og settere. Hos oss får hundene
all nødvendig forebyggende helsepleie og behandling, inklu
dert dagkirurgi. Men vi opererer ikke beinbrudd, sier Akselsen.
En gang i måneden kommer ferske hundeeiere på valpekurs
innom for tips og råd.
– Det aller viktigste for oss er å arbeide forebyggende. Nå går det
mye i flåttforebygging og vaksiner før utenlandsferier, sier Akselsen.
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Aktiviteter for store og små

Gøy i vannet

Hver uke gleder Aurora og Sarah seg til svømmetreningen i
Hundsund Bad. De deltar på prosjektet «Vannglede», som sørger
for at 90 barn lærer å svømme og bli trygge i vannet.
Aurora Marie Aasengen Gjerland (6) er en
av dem som gleder seg til svømmetreningen hver uke i SFO-tiden. Hun går i første
klasse på Snarøya skole.
– Jeg begynte her for å bli bedre til å
svømme. Det er veldig gøy og jeg har mange
venner her. Vi får god mat, og så er det morsomt å bade, sier hun.
Pappa Hans Petter Aasengen synes tilbudet er genialt.
– Det er helt glimrende at barna lærer å
svømme, for vi bor jo så nært sjøen. Her får
de undervisning av dyktige instruktører
i trygge omgivelser. Aurora gleder seg til
hver eneste gang hun skal hit, forteller han.
I tillegg får barna tilbud om leksehjelp
før de blir hentet av foreldrene.
– Det er gull å hente unger som både er
ferdige med en aktivitet og leksene, sier
Aasengen.
Trygge i vannet. Prosjekt «Vannglede»
ble startet av Bærumsvømmerne i 2013

som et tilbud tre dager i uka til elever ved
Snarøya skole.
– Men tilbudet ble raskt så populært at
vi utvidet det til Storøya skole, forteller
svømmeinstruktør Victoria R. Corbett i
Bærumsvømmerne, som er daglig leder
for «Vannglede».
Hver dag blir barn fra første til fjerde
klasse på begge skolene hentet på SFO og
tatt med til Hundsund Bad hvor de tilbringer de neste timene.
– Vi ser at barna trives veldig godt her, de
får nye venner samtidig som de lærer viktige ferdigheter. I tillegg til svømmeundervisningen lærer vi dem hvordan man skal
oppføre seg i båt og grunnleggende livredning, forteller Victoria R. Corbett.
Målet er at alle barna skal bli trygge i
vannet.
– Vi deler dem opp i grupper etter ferdigheter. Først når de er helt trygge på at
de kan svømme, får de slippe til i det store
bassenget, sier Corbett.

Proff i bassenget

Svømmeesset Lavrans Solli (23) har slått seg ned
på Fornebu sammen med sin samboer og lille
datter. Han stortrives med å bo et steinkast unna
Hundsund Bad.

Dette er Lavrans Solli:
▶ Født 1992 i Oslo, oppvokst
i Bergen.
▶ Representerer
Bærumsvømmerne.

meter rygg) i Bergen.

2012 i Chartres i Frankrike.

▶ Deltok i 100 meter rygg
under sommer-OL 2012,
hvor han kom på sjetteplass
i sitt heat med tiden 55,00.

▶ På veien mot VM-finale på
50 meter rygg under kortbane-VM i svømming i Doha
i Qatar i desember 2014 satte
Lavrans Solli to nordiske
rekorder på distansen.

▶ Tok i 2010 bronse i 100
meter rygg i Sommer-OL for ▶ Forbedret den norske
ungdom 2010, og tre junior- rekorden på 50 meter rygg
NM gull (50, 100 og 200
fire ganger i kortbane-EM
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(Kilde: Wikipedia)

– Det er kjempefint å bo på
Fornebu, og veldig praktisk
for meg. Det tar bare noen
minutter å kjøre til Hundsund Bad og Nadderudhallen,
sier han.
Lavrans Solli innehar den
nordiske rekorden både på 50
og 100 meter rygg.
Han flyttet til Fornebu i
juli i fjor med samboeren
Anja Johansen og deres ett
år gamle datter Frøya.
Dagen starter ofte klokka
fem om morgenen, og første treningsøkt foregår i
Nadderudhallen.
– Så drar jeg gjerne til

Olympiatoppen ved Sognsvann for en ny treningsøkt,
og så er jeg hjemme noen
timer på dagtid. Da får jeg
vært sammen med Frøya.
Om ettermiddagene trener
jeg som regel i Hundsund
Bad, sier han.
Han tar seg gjerne en trilletur med Frøya rundt på
Fornebu.
– Det har blitt så fint her,
med masse flotte turområder, ikke minst ved sjøen.
Det er enkelt å komme seg ut
på tur i nærområdet når det
er så godt tilrettelagt, sier
Lavrans Solli.

Aktiviteter for store og små

Aktivitetsguide
Fotball

Snarøya Sportsklubb
har fotballag for
gutter i alle aldre,
samt noen jentelag. I tillegg er det
et godt sportslig
opplegg gjennom
fotballfritidsord
ningen Telenor Xtra,
med flere ukentlige
treninger etter skole
tid. Fotballskoler
organiseres første og
siste uke av skole
ferien. Her er også
oldboystreninger
for voksne.
▶snaroen.no

Bandy

På kunstisbanen ved
Snarøya Sportsklubb
arrangeres bandy
treninger for gutter
i alle aldre. Klubben
har også noen jente
partier, i tillegg til
oldboystreninger
for voksne. Utenom
sesongen kan man
være med på innebandytrening.
▶snaroen.no

Turn

Svømming

På Hundsund Bad
kan man delta på
svømmekurs og
konkurransesvømming. Her arrangeres
også Vannglede, et
skolefritidstilbud for
barn fra Snarøya og
Storøya skoler.
▶hundsundbad.no
▶barum
svommerne.no

Vann
aerobic

På Hundsund Bad
arrangeres også
trening i vannaerobic
for voksne. Kursene
går både på dag- og
kveldstid, og her
trener man kondisjon
og styrke i vannet til
musikk.
▶hundsundbad.no

Snarøya Gymnastikk- og Turnforening
ble stiftet i 2012,
og tilbyr barnegym
for de minste på
Snarøya skole, og
turn og rytmisk
sportsgymnastikk
for barn og ungdom
i Storøya Idrettshall.
Arrangerer også
sommerleir.
▶snaroya
gymogturn.no

Tennis

Dans

Bordtennis

Viktor Trutt Ballettskole holder til i det

Frister det med strand
volleyball? Bli med og spill!

Sarah Ovidia Baroudi (6) og Aurora Marie
Aasengen Gjerland (6) går begge i første
klasse på Storøya skole, og gleder seg til hver
eneste svømmetrening i Hundsund Bad.

gamle Flytårnet på
Fornebu, og arrangerer blant annet
kurs i ballett, jazz
og moderne dans.
Her er også kurs og
treninger for voksne.
▶trutt.no

Snarøya tennisklubb
holder til like ved
boligområdet Hundsund. Her arrangeres
tennisskole for
barn, juniortrening
og tenniskurs for
voksne, i tillegg ulike
arrangementer og
turneringer. Har også
sommerleir i skole
ferien. ▶snaroya
tennis.no
Fornebu Bordtennis
klubb tilbyr bord

tennisskole og
konkurransetrening
for barn, unge og voksne i underetasjen på
Storøya Grendesenter.
Hallen holder internasjonal standard, og
huser det nasjonale
bordtennissenteret.
▶fornebubtk.com

Curling

Snarøya har lang
curlinghistorie og
noen av landets
dyktigste spillere.
Curlinghallen ligger
like ved Snarøya
Sportsklubb, og har
is året rundt, bortsett
fra i juli. Her kan man
leie baner til ulike
arrangementer for
store og små, med
gode instruktører.
▶curl.no

Seiling

Bærum seilforening
har et av sine
anlegg i Bruksveien
på Snarøya, og
arrangerer kurs og
opplæring i en rekke
klasser og båttyper
for alle aldre og
nivåer.
▶bseil.no

Brett
seiling

I sommerhalvåret
arrangerer Lysakerfjorden brettseilerklubb kurs for barn i
ulike aldre, i tillegg
til egne dame- og
herrekurs for voksne.
De minste starter
med kurs i stand up
padling.
▶lysakerfjorden.no

Stand up
padling

Sup.no holder til på
Oksenøya på Fornebu,
og arranger kurs i
stand up padling (SUP)
for barn og voksne i
alle nivåer. Her kan
man også prøve yoga
på SUP-brett.
▶sup.no

Sjøspeider

Sjøspeidergruppen
til Snarøen Sjø tilbyr
en rekke aktiviteter
og turer både i
skogen og på sjøen
for barn fra 4. klasse
og oppover.
▶snaroen.
sjo.speidergruppe.org

Yoga

Yogainstruktør IngerMarie Schumann
holder kurs i Ashtanga yoga for private og bedrifter, og
har faste yogatimer
på Snarøya skole
to kvelder i uken.
Utendørsyoga ved
fint vær.
▶myyoga.no

Golf

Fornebu Indoor Golf
senter ligger like
ovenfor Fornebu S,
og har seks fullswing
simulatorer hvor
opptil fire personer
kan spille sammen.
I tillegg arrangeres
teknikkurs.
▶figc.no

Lekepark

Lekeparken Child
Planet Atlantis åpnet
på Fornebu i 2014, og
her kan barna leke
i den villeste jungel
eller ferdes i undersjøiske omgivelser.
Lekeparken holder til
i kjelleren på Scandic
Hotel Fornebu,
og har både peda
goger og personlige
trenere ansatt. Her
arrangeres korttids
barnepass, sangstunder og andre
aktivitetstilbud.
▶childplanet.no/
atlantis
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Tett på na turen

S T O R Ø YA

Tett p å naturen

Tett på naturen
KTA
S T O R Ø YA KOKSABU

N ærhet til a lt

N ærhet til alt
KOKSA
TenkBUK
deg å bo i etTA
av de flotteste områdene på Fornebu - vendt mot fjorden og
med gode solforhold. Nærmeste nabo er en fantastisk strand og store friluftsområder.
Storøya består av flere ulike byggetrinn som inneholder leiligheter på alt fra 50 kvm til 187 kvm BRA,
og rekkehus på 120 kvm til 161 kvm BRA. Alle boligene får flotte, romslige uteplasser.
Totalt vil Storøya få rundt 500 boliger tegnet av Lund Hagem Arkitekter.

1

1)

2

Lomvi tun 1 består av 24 flotte leiligheter fordelt over tre parkvillaer. Tunet har
beliggenhet ytterst på boligområdet og grenser til de store friarealene før
stranden. Antatt ferdigstillelse er 1. kvartal 2017.
Lomvi tun 2 består av 26 leiligheter fordelt over tre parkvillaer. Leilighetene er
på 90 kvm og 116 kvm BRA. Tunet ligger landlig til med nærhet til turområder og
friarealer. Antatt ferdigstillelse er 2. kvartal 2017.
Terne tun 1, 2 og 3 består av moderne og innholdsrike leiligheter, og på Svaletunet
finner du i tillegg rekkehus på 120 kvm BRA. Boligene antas ferdigstilt fra 1.
kvartal 2016 til 4. kvartal 2016.

2)
3)

3

4

4) Hegretunet består av 44 leiligheter fordelt over 5 parkvillaer. Leilighetene varierer i størrelse fra 90 kvm til 187 kvm BRA.
Tunet ligger lengst frem på boligområdet og grenser til flotte tur- og friarealer. Antatt ferdigstillelse er 4. kvartal 2017.

Velkommen til visningssenteret i Widerøeveien 5, 3 etasje.
Åpningstider: tirsdag kl. 12-13 / torsdag kl. 16-18 / søndag kl. 14-16.

www.fornebulandet.no
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