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Områdeplanen og Utbyggingsavtale for Vestre Billingstad ble vedtatt 30.01.18. Områdeplanen åpner for ca. 1650
nye boenheter, ny 10 avdelings barnehage, energisentral og et nærsenter / torg nær nye bussholdeplasser langs
Billingstadsletta. Vestre Billingstad utvikles av fire boligutviklere i samarbeid. Deler av området er allerede
ferdigstilt.

Vi er opptatt av at våre nye beboere får et godt skoletilbud. Den nye gang- og sykkelforbindelsen til Hvalstad skole
er ferdig. Videre utbygging er avhengig av utvidelsen av Hvalstad skole.

Temaplan for skole og barnehager legger opp til utvidelse av skolekapasitet på Hvalstad skole med ferdigstillelse
høsten 2025. Dette er to år senere enn vi la til grunn ved regulering av boligområdene på Vestre Billingstad.

En forsinket utvidelse av skolekapasiteten på Hvalstad vil kunne forsinke utbyggingen på Vestre Billingstad. I en tid
da mye annet må stenges ned er det ekstra kritisk at sysselsettingen holdes oppe i byggenæringen. En forsinket
utbygging vil berøre mange.

Dersom Handlingsprogram for 2021-2024 vedtas med ferdigstillelse av Hvalstad skole i 2025 håper vi Asker
kommune finner gode midlertidige løsninger for skolekapasitet slik at utbyggingen av Vestre Billingstad kan
fortsette som planlagt.
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Se også vedlagt kopi av brev til avdeling for oppvekst og utdanning datert 09.02.21.

Med vennlig hilsen

Steinar Schenk / Prosjektsjef AF-gruppen (felt A)
Tanja K. Guettler / Prosjektsjef JM Norge AS (felt B)
Petter Pay Braathen / Prosjektsjef Ferd (felt C)
Christen Sohlberg / Prosjektleder Sandekra AS (felt D)
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