Kampanjeplattform
Haugerud – kom i gang!
Vi er et stort nettverk av lokale foreninger og ildsjeler som gjerne vil bidra til
realisering av «Planprogram Haugerud Trosterud».
Dette er vi enige om:
 Noe må begynne å skje. NÅ!
 Det er helt nødvendig - og fullt mulig - å bygge nye skoler, hall og idrettsanlegg på
Haugerud uten nedetid.
 Vi har et forslag til hvordan man kan starte å bygge - nå og uten nedetid.
 Vi som er lokale aktører innen skole og fritid, samarbeider godt og vil vise
fleksibilitet slik at et byggeprosjekt kan bli effektivt og gi et meget godt resultat.
 Alle muligheter ligger åpne for å skape et levende bydelsenter for utdanning,
kultur, idrett og fritid. De menneskelige ressursene finnes lokalt og står klare, nå
må de fysiske anleggene komme.
Vi foreslår denne løsningen
Ved å gjøre det på denne måten kan vi få et spennende kultur- og aktivitetssenter
med rask byggestart, null nedetid og gode sambruksløsninger:
 Ny idrettshall legges til arealet hvor parsellhagen ligger, i krysset mellom
Tvetenveien og Dr. Dedichens vei. Byggestart så snart som teknisk mulig. Bygging
i dette området vil få minimal innvirkning på driften av dagens skoler, hall og
idrettspark.
 Plassering i dette området vil åpne for en hall over flere etasjer som kan gi
betydelig større idrettsflater uten at det blir et høyhus, inngang fra flere nivåer og
inngang fra både Trosterud- og Haugerud-sida.
 Parsellhagen flyttes til Trosterudparken og sikres plass i området ved drivhuset.
Samspill mellom Dr. Dedichens Drivhus og parsellhagelaget åpner for nye
muligheter og vekst. Det vil også skape økt aktivitet i Trosterudparken.
Samarbeidet mellom de to foreningene er allerede etablert.
 Om deler av kunstgressbanen må tas for å kunne starte bygging av idrettshallen,
er Haugerud Fotball klare til å legge om virksomheten i en periode ved å bruke en
ny 9er-bane på Lille Wembley og en (ny) 11er kunstgressbane på Tveita.
Investeringen i disse to banene vil gi varige, gode virkninger utover
anleggsperioden på Haugerud og kunne ta unna for den økte aktiviteten som kan
forventes i området.
 Allmenningen legges langs søndre kant av den nye hallen, fra Haugerudsenteret,
over Dr. Dedichens vei og innover i Trosterudparken, slik at skoler og
idrettsanlegg kan samles på begge sider av Allmenningen.
 De to skolene plasseres på Haugerudsida av Dr. Dedichens vei, på hver sin side av
Allmenningen og i nær tilknytning til ny idrettshall og fotballbanen. Dette gir
nærhet nok til å kunne bruke hall og skoler som ett integrert kulturhus på
kveldstid. Det sikrer også at idrettsområdene kan brukes som utearealer for
skolene på dagtid og dermed spare plass. Samtidig sikrer det en viss avstand
mellom de yngste og eldste elevene i skoletida. Eventuelle planer om
administrativt samarbeid mellom skolene løses gjennom korte avstander og
digitale løsninger.
 Ny kunstgressbane (11er-bane) bygges opp igjen i nærheten av skolene, hallen og
Allmenningen så tidlig det lar seg gjøre etter at skoler og hall er bygget.

