
Så uar det fest
på Blørnsletta
Bjørnsletta stasjon
er åpnet. Fest for
nabolaget ble ar-
rangert som et lite
plaster på såret
etter en bygge-
periode over to år.
Vidar Bakken
vidar,bakken@akersposten.no
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BtøRnSlEtTA: Utbygger,
Kollektivtransportprodultsj on,'
arrangerte festen for nabolaget
med kokker som stilte med
hjemmelagede hamburgere og
pølser. Det smakte sammen
med, festmusikk fra Bestum
Stasmusil,il< og Lars Lillo Sten-

berg.

Svært fornøyd
Store og små beboere i området
virket å være såre fornøyde
med ny stasjon, selv om flere
har hatt det tidvis tøft i bygge
perioden.

Ivar Stokland var wært til-
freds med den nye stasjonen.

- Jeg er medlem av Jerbane
klubben og følger godt med På
det som s$er. Fremgangen i
arbeidet med Kolsåsbanen har
jeg fulgt med på nettet. Jeg er
glad i T-banen og den nye sta-
sjonen gir en. fin opplevelse.
Plassering og utforming av
underganger og ramper er
veldig bra, sier Stokland, som
allerede hadde prøve$ørt til
den nye stasjonen.

- Jeg måtte prøve stasjonen
og den nye strekningen og tok
banen tur/retur Bjørysletta-
Åsjordet. Dessuten var det en
super åpning av stasjonen med
ordfører Fabian Stang i spissen
tidligere i dag, sier Stoldand.

Etterlengtet
Rune Flengsli er glad for at sta-
sjonen er på plass.

- Den er blitt veldig fin. Den
har vi ventet på lenge. Nå
klokker jeg inn tidene,for av-
gangene på stasjonen, sier
Flengsli med et smil.

IQri og Karsten Klippenberg
er enig med Flengsli i at det er

blitt en fin stasjon.
- Det har vært en lang

ventetid, så dette var
etterlengtet. Vi har jo hatt
tilgang til banen siden julaften
Lg4z.Det er jo en del som har
hatt problemer med støY i vårt
naboområde, men nå er det
over. I morgen tar vi banen i
bruk, sier Karsten Klippenberg..

I bakgrunnen fortalte Lars
Lillo Stenberg at han ikke
hadde så mange sanger om T-

banestasjoner, men til gjen-
gjeld lot han <tøffi pyjamas> gå
på trikJcen i stedet for på
bussen. Sol ble det også.

TøFF I PYfAmAS: Lars Li[[o
Stenberg. Foro: vrDAR BAKKET{
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UEIDIG FORilØYDl: Ivar Stokland og Torilt
Lockert Fremgaard er fornøyde både med sta-

sjon og beboerfest. Foro: vrDAR BAKKEN

SIAS: Bestum Stasmusikk er et hyggelig tokalt
gjensyn. Foro: vrDAR BAKKEN


