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Endelig er siste sta-
sjon på Kolsåsbanen
før bygrensen
åpnet.
Vldar Bakken
vidar.bakken@akersposten.no
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akersposten.no

B|øRIISIETTA: Det har vært
stor sfrid lorynet til byggingen
av nye Bjørnsletta stasjon, som
erstatter Lysakerelven stasjon
og gamle Bjørnsletta stasjon. Le
kalbefolkning og lokal-
politikere ønsket to stasjoner.
Naboer fikl< ekspropriert tomter
under store protester, mens
andre igjen ble nektet innløsing
av eiendom en periode.

Håper den blir vellykket
fu med støy og byggeplager er
nå historie og ordfører Fabian
Stang kunne åpne stasjorlen
med visshet om at den uansett
er en \iærkommen tilvekst til
BydelUllern.

-Jeg er sikker på atjeg er den
eneste som har betalt, sa Stang
da han hoppet på gjestetoget
som sistemann på Majorstuen.
Toget skulle bringe gjestene
frem til Bjørnsletta.

En opplagt ordfører med
flexikort i den ene hånden og
sylftel i den andre gledet seg
over at fikk stå for den offrsielle
åpningen.

-Jeg er spent på om beboerne
vender seg til den nye holde
plassen. Jeg håper og tro at den
blir vellylCcet, sier Stang.

l[ulltoleranse og ros
Han la vekt på hvor viktig det er
å fi fulførtT-banenvidere inn i
Bærum.

- Det er helheten i dette som
er det store. Nå skulle vi gjerne
sett ordføreren i Bærum åpne
en ny stasjon hver:.4. dag. Målet

er at T-banetilbudet på Kols-
åsbanen skal bli så bra at man
ffir lyst til å la bilen stå, sier ord-
føreren.

Han er stolt av de nye vog-
nene og er svært fornøyd med
nulltoleranse for tagging.

- Vognene blir nå renset
med en gang de blir tagget.
Dermed får de ikke vist seg
frem. Det irriterer meg at
noen <stjelep fra fellesskapet,
sier Stang.

Hell og lykke på alle hav
Gjestene ble møtt av Bestum
stasmusikk på stasjonen. En
rekke taler ble holdt, avbrutt av
Lars Lillo Stenberg som blant
annet fr emførte sin Oslosang.
Under avdukingen av skiltet til
Bjørnsletta kunne ikke ord-
føreren dy seg.

- Jeg ønsker deg hell og
lykke på alle hav, sa Stang som
raskt rettet opp til <på alle
skinner>.

Under talen kom han inn på

et <varmere) Oslo og opp- pros:
fordret de reisende å hilse til sjonr
hverandre. Flere avtalerne ros- inne
te politikerne for prioritering marl
av kollektiWransporten. de st

-Jeg kom litt ut av det da det Oslo
ble gitt ros til politikerne, kunr
spøkte Stang so:n.igjen roste fore
alle dem som stobakprosjektet pros"
Kolsåsbanen. i Ko
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En milepæl
- Åpningen av Bjørnsletta sta- Desr
sjon er en milepæl i Kolsåsbane - Sta
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