Høringsuttalelse angående 826 Sakslund terasse, fra Foreldregruppen i Siølyst FUS barnehage
Slik søknaden foreligger i dag, stiller vi oss svært kritiske

-

11.09.2018

til omregulering av grøntareal til blokkbebyggelse

og

veitras6 ned bak Sjølyst FUS barnehage.
Arealet er per i dag regulert til grøntareal, og benyttes daglig av barnehagen. Skogen der blokkene er tenkt bygd
brukes til skogsturer, bygging av lawo, bær- og sopp-plukking, aking på vinteren, rekreasjon og avslapning. Skogen
er en arena som barna får utfolde seg i, da arealet til Sjølyst FUS barnehage er lite og uten beplantning. Da
barnehagen ble bygd, gikk noe av regulert uteareal bort til kulturminne. På grunn av dette er inngjerdet uteareal
mindre enn planlagt, og barnehagen kompensererved å hyppig benytte skogen bakenfor.

per Frosts innspill til Kommunens arealdelplan skriver han al «området brukes i dag ov monge uvedkommende»».
Han mener det er vanskelig å ha kontroll på hva som skjer i området, og at det er funnet mye narkosprøyter i
området de siste to årene. Dette er ikke oppfatningen til barnehagen og foreldrerepresentantene. Han skriver
videre «området er med ondre ord ikke spesielt egnet til å bruke tit friluftsformål». Dette er igjen helt feil, området
I

brukes daglig til friluftsformål av barnehagen.
søknaden er det beskrevet at det settes av et lite område i nærheten av barnehagen, til grøntareal. Dette område
ligger i støysonen ved jernbanen, det vil si i byggeforbudssonen. Det avsatte arealet vil derfor være svært lite egnet
I

til oppholdsareal for barnehagebarna.
søknaden er det skissert inn vegtras6 gjennom en småhusbebyggelse i Sakslundvegen vestre, og med en
forlengelse ned bak barnehagen. En slik vegtrase vil være til stor ulempe for barnehagen, da baksiden brukes som
sove/hvilested for de minste barna, Det er ikke noe annet areal i barnehagen som kan benyttes til sovested, da
I

uteareal er lite og det ikke er skygge andre steder.
Å ha anleggsmaskiner kjørende rett ved glerdet, vil itillegg føre

til svært

hØyt støynivå, mye støv og vibrasjoner. At

barn må oppholde seg store deler av dagen under slike forhold, kan ikke være akseptabelt. Små barn er ikke i stand
til å beskytte seg mot hørsetskadelig stØy, oB hørselsskader er uopprettelig. I «Retnin gslinie Ior behondling ov støy i

areolplønlegging (T-7M2/2015i » [kilde: regjeringen.no] står det;
2.3 Rekreasionsområder og stille områder
Kommunen bør unngå å lokalisere nye støykilder slik at verdifulle rekreasjonsområder og
stille områder forsvinner eller reduseres i omfang. Fravær av stØY er en forutsetning for at
frilufts- og rekreasjonsområder og kulturmiljøer skal ha fullverdi. Hvilke lydnivåer som
oppleves som sjenerende, avhenger av hvilken type område man befinner seg i, og hvilken bruk av
området som er ønskelig.
Vi ber om at kommunens politikere hensyntar de minste barna, og deres behov for rekreasjon og hvile. Vi vil også
uttrykke vår bekymring for anleggsperioden. Det bor mange barn i Sakslundvegen som går og sykler til Saksvik
barneskole, og til barnehagen. En stor belastning på veien med mange tyngre kjøretøy, vil gi en utrygg og farlig
skolevei/barnehagevei i byggeperioden. Vi er også skeptiske til at det ikke er utført konsekvensanalyse av skole og
barnehager i området.
Vi ber politikere og kommunestyret innstendig om å ikke godta oppføring av boligblokk på regulert §røntareal. Hvis
dette mot formodning skulle bli vedtatt, ber vi om et tillegg til vedtaket om at veitras e ikke må legges ned bak
barnehagen og vestre del av Sakslundvegen. Tapt grøntareal må erstattes i umiddelbar nærhet.
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