Begrunnelse
Haugerud – kom i gang!
Hele nærmiljøet på Haugerud og Trosterud skal gjennom en stor forvandling. Alle fellesbygg
og fellesarealer på et 190 mål stort område skal bli nye og skape et levende, grønt og enda
bedre lokalsamfunn. Disse er foreslått i «Planprogram for Haugerud Trosterud» som er til
behandling i Oslo kommunes etater i disse dager.
Vi er et stort nettverk av lokale ildsjeler og foreninger som er forventningsfulle og klare til
innsats for et felles løft. Men vi er også veldig utålmodige. Vårt budskap til kommunens
politikere og etater er veldig enkelt: Nå må det snart skje noe. Nå!
Alt ligger klart. Vi har et forslag til løsning som gjør det mulig å starte bygging raskt – og
uten å forstyrre driften ved skolene og i den lokale idretten. Det er overordnet viktig å unngå
nedetid på skolene og i idretten mens byggeprosjektene pågår. Kommunen eier alle arealene
som omfattes av planen. Området er så stort at det gir plass for både bygging av nytt og
ordinær drift i gamle anlegg samtidig.
Det blir ikke enklere av å vente. Det blir ikke billigere av å vente. Det er ingen grunn til å
vente. Vi som driver foreninger, aktiviteter og skoler lokalt, er mer enn villige til å tilpasse
vår virksomhet for å forenkle kommunens planlegging og bidra til effektive, flotte og
rimelige løsninger. Våre forslag har vi framstilt i form av arkitekttegninger og tekst som vi nå
oversender både politikere og ansatte i Oslo kommune.
Situasjonen i dag er at skolene er nedslitte og må bygges nye. Vi har hørt i mange år at
skolene bare har noen få års teknisk levetid igjen. Skolene er sprengt. Folk vil bo i området
her med barna sine. De vil ha barna sine på de lokale skolene, som drives veldig bra.
Prognoser for elevtall viser at trykket på skolene vil øke i årene som kommer. Nå har
Trosterud barneskole måttet bestille brakker for å få plass til de fleste av dem som skal starte
til høsten. Elever blir allerede avvist og sendt til skoler i andre områder.
Idrettshallen er gammeldags og nedslitt og har vært uten vesentlig vedlikehold siden den ble
bygd på 70-tallet. Kapasiteten er mer enn sprengt, og Haugerud IF må bremse på oppstart
av ny aktivitet pga. manglende kapasitet for hallidrettene. Judoklubben, som har bygd sine
egne lokaler i kjelleren på ungdomsskolen, øker sterkt i medlemstall og aktivitet, og de har
for lengst vokst ut av sine lokaler.
Skolene er ikke bygd for aktivitet på kveldstid, og de står da også mørklagt de fleste av årets
kvelder. Det finnes svært få lokaler som egner seg for annen kulturaktivitet enn idrett for
barn og unge. Idretten utgjør da også en stor, egentlig altfor stor, andel av det samlede
kulturlivet. Vi trenger mer aktivitet innenfor sang, dans, teater, musikk av alle slag. Mange
barn og unge har mer lyst på slike fritidsaktiviteter.
De to lokalsentrene på Trosterud og Haugerud, som skulle være samlingspunkter og
møteplasser for lokalbefolkningen, framstår i dag som veldig lite attraktive og områdene
rundt som uvennlige steinørkener der det er vind og parkerte biler som dominerer. Både
ungdom og voksne mangler sosiale møteplasser på kveldstid der det er mulig å møtes med
jevnaldrende og på tvers av generasjonene.
På tross av alt dette er Haugerud og Trosterud gode boområder og nærmiljøer. Folk trives,
mange av borettslagene er velstelte og meget godt drevet, det finnes fine og store
grøntarealer i bomiljøene samt meget kort avstand til Østmarka, det er et rikt foreningsliv,
de lokale skolene drives godt, og befolkningen lever godt sammen, også med en meget
sammensatt etnisk og kulturell bakgrunn.

