
From: Poulsen, Otto (Oslo) NOR <otto.poulsen@norbetong.no> 
Sent: torsdag 14. januar 2021 16:52 
To: Postmottak Asker kommune 
Subject: Skolekrets Mellom Nes Skole 
 
Hei 
  
Jeg ber om at denne mail sendes til rett saksbehandler i forbindelse med diskusjon rundt 
Skolekretser: Mellom Nes / Hvalstad / Billingstad 
  
  
Hei 
Jeg er oppvokst på Mellom Nes og bor der fremdeles. 
Jeg har fulgt med på diskusjonen knyttet til ny skolekrets for Mellom Nes Skole og føler behov for å 
komme med 3 argumenter jeg ber om at blir tatt med i den politiske diskusjonen. 
  

1) Om Skolekretser 
Skolekretser er, har alltid vært og vil alltid være dynamiske. De er en naturlig del av 
samfunnsutviklingen. 
Selv har jeg opplevd endring av barneskolekretsen for Nesøya, Holmen og Mellom Nes. For 
ungdomsskolen med Torstad  og Landøya. 
Skulle man være virkelig fremtidsrettet burde Mellom Nes skolekrets ha Fekjan som grense, 
da Billingstad/Billingstadjordene i løpet av en 10 – 15 år periode vil bli utbygget til et nytt 
tettsted i det nye Asker 

  
2) Om trafikk 

Mellom Nes Skole har i dag kun adkomst gjennom boligområder hvor det mangler fortau. 
Trafikken er kritisk med tanke på barns sikkerhet, og en økning av trafikkmengden knyttet til 
økt elevantall er meget risikobetont. 
Som beboer i området vil jeg påpeke at selv dagens trafikksituasjon er komplisert, både med 
tanke på parkering og «Kiss and Ride». 
Å ta barns sikkerhet på alvor krever mer enn festtaler. 

  
3) Om Mellom Nes Skole 

Mellom Nes Skole er 50 år gammel. Å benytte denne skolen som grunnlag for videre 
påbygging/utbygging kan ikke være teknisk / økonomisk bærekraftig. 
Dersom man ønsker å gå videre med en utbygging av Mellom Nes Skole må det rette være å 
gjøre som på Bondi og Nesøya  - rive skolen og begynne på nytt. 
Dette vil representere en stor kostnad – trolig over 500 mill.  
Som innbygger og skattebetaler i Asker ber jeg administrasjon og politikere forvalte 
kommunens midler på en optimal måte. Å bygge på Mellom Nes Skoler er ikke det. 

  
Asker Kommune har alltid fremstått som økonomisk «kloke». 
Jeg vil be Asker Kommune ikke pådra seg en unødvendig kostnad på min 100 mill i denne saken 
  
MVH 
Otto Poulsen 
Mobil: 907 53 853 
  
  

  


