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UTTALELSE TIL 2. GANGS HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR
RØNVIK/SALTVERN
Foreldreutvalget ved Saltvern skole (Saltvern FAU) ga den 01.10.07 uttalelse til 1. gangs
høring. Som i første høringsrunde ser vi også denne gang forslaget til kommunedelplan opp
mot barnas behov, både på skoleveiene, i skoletida og i fritida.

A. Saltvern FAU vil gjenta følgende innspill fra 1. høringsrunde:
Fortau i Skoleveien
Veien er smal og mye brukt som skolevei. Her er det et klart behov for fortau og vi ber om
dette tas inn i planen.
Hestehoven barnehage
I kommunen sin vurderingen av de innkomne uttalelsene står det at Ragnar Schjølbergs vei 1
(Hestehoven barnehage) skal settes av til allmennyttig formål/barnehage. På plankartet er
imidlertid arealet merket av som et område som skal reguleres framtidig. Barnehagen er viktig
for de som har plass i barnehagen, og utenom åpningstida er utearealet mye brukt som
lekeområde for barna i nærområdet. Vi ber derfor om at Hestehoven barnehage i Ragnar
Schjølbergs vei 1 merkes av med brun fargekode (allmennyttig formål) på plankartet.
Nye lekeplasser og balløkker.
Vi savner fortsatt at planen setter av mer areal til nye lekeplasser og balløkker, som erstatning
for areal som har gått tapt på grunn av fortetting. Ved å etablere nye lekeområder kan en bidra
til å redusere avstanden mellom boligene og lekeplassene/balløkkene, noe som kan gi økt
bruk og større trafikksikkerhet.
Trafikkplan for Saltvern skolekrets
Vi har også merket oss synspunktene fra kommunalteknisk kontor, slik de er gjengitt i
sammendraget av de innkomne uttalelsene: I forbindelse med tryggere skolevei rundt Saltvern
skole bør det i planforslaget ikke stå konkret hva slags tiltak som bør iverksettes, før slike

spørsmål er skikkelig gjennomarbeidet, men heller bare nevne at det må gjøres en vurdering
av trafikksituasjonen rundt Saltvern skole for å trygge skoleveien.
Som vi nevnte i vår forrige uttalelse er disse forholdene allerede utredet, og Trafikkplan for
Saltvern skolekrets er laget av arkitekt Håkon Bø, på oppdrag fra Oppvekst- og
kulturavdelingen. Denne planen nevnes også i OK-avdelingen sin høringsuttalelse, som i
likhet med Saltvern FAU etterlyser at flere av de foreslåtte tiltakene innarbeides i
kommunedelplanen.
Saltvern FAU mener at det er for passivt å følge kommunalteknisk kontor sitt forslag til
tilnærming til trafikkproblemene. Vi ber derfor om at kommunedelplanen går lengre i å rydde
opp trafikksituasjonen innenfor planområdet. Som nevnt i vår forrige uttalelse må følgende
tiltak prioriteres:
1) Viktige ferdselsårer for gående/syklende må ha fortau.
2) Farlige veikryss må forbedres slik at de både blir og oppleves tryggere.
3) Gjenomgangstrafikken i boligområdene må reduseres.

B. Sikring av Bodin 4H-gård for undervisning og fritid
I beskrivelsen av kommunedelplanen (datert 07.03.08) er følgende stikkord nevnt under punkt
3. Grønnstruktur - Forslag om bevaring av lekeområder og øvrige friområder/grøntområder:
• Bodin Gård/4H-gården/Gartnerveien/friområde
Saltvern FAU vil peke på at Bodin 4H-gård er viktig for barna i forbindelse med
undervisningsopplegg for skoleklasser og barnehager. Samtidig bruker både skolene og
barnehagene utearealene i forbindelse med turer i skoletida. Også på kveldstid og i helgene er
det stor aktivitet rettet mot barn på 4H-gården.
Saltvern FAU ber om at området både må sikres som åpent for allmennheten, og slik at 4Hgården får mulighet til utvikle seg videre. Hele arealet som 4H-gården disponerer på
nordsiden av Thalleveien må derfor gis status som allmennyttig område, og merkes med brun
farge på plankartet.
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