Til Eiendoms- og byfornyelsesetaten

26.09.2018

Vi viser til arbeidsmøte med Lars M. Hestnes Olsen i Eiendoms- og byfornyelsesetaten
20.09.2018 der vi fikk en gjennomgang av planprogrammet med særlig fokus på rammer for
utvikling av skole, kultur og idrettsanlegg.
Vi mener at planprogrammet slik det nå er bearbeidet ivaretar intensjonene i
innbyggerforslaget på en god måte, og vi mener lokalisering av skole- og idrettsanlegg med
tilhørende uterom har vært en positiv videreutvikling av planprogrammet. Vi er svært tilfredse
med medvirkningsprosessen og muligheten vi har fått til å kunne påvirke hvordan nærmiljøet
vårt skal bli om noen år.
I planprogrammet er det stilt krav om at det skal utredes strategier for sosialt bærekraftig
boligbygging på Haugerud. Kommunen er eier av store deler av arealene, og vi mener at
kommunen er i god posisjon til å legge føringer for boligtyper og boligkvalitet slik at det også i
fremtiden bygges gode boområder på Haugerud. Vi forutsetter at kommunen følger dette opp
ved detaljreguleringen av boligtomtene med grundige medvirkningsprosesser. Vi tror at det
gode medvirkningsarbeidet som EBY har organisert i forbindelse med skole-/idrett-/kulturdelen
har tilført verdier til programmet og samtidig skapt engasjement og eierskap her lokalt.
Vi ønsker å fremheve noen sammenhenger som er nødvendige for en tilstrekkelig god
anleggssituasjon i byggeperioden og som har vært grunnleggende forutsetninger i
innbyggerforslaget (dette er også nevnt i planprogrammet):
1. Det må settes fortgang i flyttingen av parsellhagene. De må være flyttet og opparbeidet i
Trosterudparken i god tid før byggearbeid med ny flerbrukshall skal igangsettes.
2.
Ny flerbrukshall må være tatt i bruk før dagens Haugerud-hall avvikles.
3.
Nye skoler må være tatt i bruk før dagens skoleanlegg avvikles.
4.
Innbyggerforslaget åpner for midlertidig flytting av 11’er-bane når skoleanlegget bygges.
Dette vil muliggjøre raskere utbygging av skoleanlegget, siden utbygging av begge skolene
kan foregå parallelt. For å sikre tilstrekkelig god anleggssituasjon i byggeperioden må
imidlertid:
a)
Ny 11’er-bane etableres på Tveita før dagens 11’er-bane på Haugerud avvikles.
Nå står det midlertidige brakker for skole på aktuell tomt på Tveita, men vi har fått
opplyst at disse kan avvikles når innvendig rehabilitering av Tveita skole er ferdig. Vi
registrerer også at 11’er-bane på Tveita ikke er lagt inn i byrådets forslag til
Behovsplan for Idrett og friluftsliv 2019-2028 som ble lagt fram i forbindelse med
budsjettforslaget 26.09.2018, og mener dette tiltaket må inn når behovsplanen
behandles i bystyret på slutten av året.
b)
Midlertidig 9’er-bane etableres på Lille Wembley før dagens 11’er-bane på
Haugerud avvikles, slik at det sikres treningsmulighet i nærmiljøet for de yngste
spillerne.
c)
Det må sikres oppkjøp av Esso-tomta for etablering av 9’er-bane i tilknytning til
ungdomsskolen, slik at Lille Wembley dermed kan bli frigjort til andre friluftsformål.
Som det fremkommer av punktene ovenfor er det bred enighet om at rask fremdrift på
skoleutbyggingen er øverste prioritet lokalt. Vi registrerer at det i byrådets forslag til
Skolebehovsplan 2019-2028 som ble lagt frem 26.09.2018 står at Mortensrud skole skal være
ferdig 2023 og at det ennå ikke er sendt bestilling om oppstartsmøte for detaljregulering. I
bestilling av plankonferansen av 12.09.2018 fremstår detaljreguleringen på Mortensrud
vesentlig mer kompleks og sammensatt, da det legges opp til igangsetting av detaljregulering
av felt 10, 11, 12 – med skole, sykehjem, idrettspark og boliger. Vi mener derfor det minst bør
være mulig å oppnå samme fremdrift på Haugerud som på Mortensrud, om ikke raskere. På
Haugerud er rammene avklart gjennom arbeidet med planprogrammet med tydelig avgrensing
av skole- og idrettsanlegg med tilhørende uterom. Det er mulig å frigjøre arealer til å starte å
bygge, samtidig som skole og hall kan driftes.
Vårt mål er skolestart i nye bygg 2023 på Haugerud - kom i gang!

Partene bak innbyggerinitiativet for Haugerud/Trosterud:
Haugerud IF, FAU Trosterud skole, Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb, Østre Aker og Haugerud
menighet, foreningen for Dr. Dedichens grønne Torg, Sankthansfjellet Borettslag, Haugerud
og Trosterud vel, Foreningen Trosterudvillaen, Trosterud Parsellhagelag.

