
Myrvoll VelNordre Follo kommune

Komm u nepla nen a rea ld el 2023-2O34.

INNSPILL sak:2L/IL2A9 Myrvoll 30.10.2O2I

MYRVOLL/ NEDRE EKORNRUD ( 88}

Myrvoll Vel sendte sitt høringssvar til arealplanlegger i Oppegård, Planprogrammet saks nr : 18 /
448L. OS ble senere informert gjennom media, at en omfattende områderegulering med

konsekvensutredning. Skulle først gjennomføres, før vi hørte noe.

Nå leser vi på side 17 at det er startet opp et planarbeid med en områderegulering med

konsekvensutredning. Men de få punktene som er listet opp under avsnittet Nedre Ekornrud (88), gir

ikke inntrykk av noe konkret.

På vegne av Myrvoll beboerne vil vi ha informasjon fra konsekvensutredningen, Kan vi få det ?

Eller er den stoppet ?

TRAFIKK OG TRAFIKKSIKKERHET ER MEGET VIKTIG

Våre innspill er direkte knyttet til Haukeliveien i nord , Peder Sletners vei og ut/innkjørsel ril
fylkesveien Skiveien 1-52. Hvor nØdvendige tiltak krever vesentlig areal og samhandling mellom

kommunalvei og fylkesvei.

Myrvoll har kun EN ut/inn kjørsel til Skiveien 152 i nord, en flaskehals som er svært problematisk i

dag. En eventuell 88 utbygging vil øke problemet drastisk, også i byggeperioden.

Verksted og Toyota bil i Peder Sletners vei med innkjøring fra Haukeliveien. lndustri og bensinstasjon

med bratt nedkjørsel rett ned i fortauet på den andre siden. Der ligger stor Ekornrud Barnehage, litt
høyere opp stor Haukeliveien barnehage. 350 husstander med mange barnefamilier med biler. I

tillegg meget stor biler til Vanntårnet.

Når alle syklister, barnevogner og fotgjengere skal til buss/ tog, Østli skole osv. Må de krysse

forgjenger felt med betydelig 50 km trafikk på fylkesveien Skiveien 152. Farlig !

lnnspill l- : Etablere en dimensjonert rundkjøring iSkiveien

lnnspill 2 : Bygge en gang og sykkelvei UNDER Skiveien

lnnspill 3 : Flytt malplasserte bensinstasjon til tettsted med behov og plass.

Myrvoll Vel, som eier av vårt lokale kulturhus Fjelltun i Myrvollveien 7 inviterer gjerne til et
INFORMASJONSMøTE. Velforeningen har hovedfokus på trafikk og trafikksikkerhet. Husstandene er
meget opptatt av dette.

Vi har også levert til trafikksikkerhetsplan i Nordre Follo, en helhetlig områdeplan for Myrvoll. Uten

svar fra kommunen foreløpig.

Kan vi få et informasjonsmøte ?



Vi forventer at kommunen gir tilbakemeldinger og svarer på våre spørsmål !!

Myrvoll Vel har epostadressene til alle husstandene på Myrvoll. En effektiv kommunikasjons kanal

som vi kan bruke når vi mottar informasjon fra kommunen.

Myrvoll Vel har nylig startet samarbeide med sameie styrene på Myrvoll Stasjon og Myrvoll
Centralen. En felles oppfølging av kommunale planer vil heretter bli vurdert.

Med vennlig hilsen

MyrvollVel

Jarle Jodnes, styreleder


