
From:                                 "espen espen" <espen.hallan@outlook.com>
Sent:                                  Mon, 12 Dec 2022 15:57:08 +0100
To:                                      "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Subject:                             Sak 22/01254 - innspill til kommunens arealplan - fortetting av området rundt 
Myrvoll stasjon
Categories:                       Else Marie

SIKKERHETSADVARSEL! Dette er en ekstern e-post. Vær ekstra varsom med tanke på mulig svindel! Ikke åpne 
vedlegg eller klikk på lenker hvis du er usikker på avsenderen.

Selv om forslaget om å regulere areal 6, Bakkeveien, til sentrumsnære formål er ikke 
opprettholdes i høringsutkastet, er vi noen beboere i området som ser at dette av flere hensyn 
kan være klokt å gå videre med.

Det er kommet store endringer i Myrvollområdet siden utbyggingen av trelasttomten begynte. 
Tilflyttingen gir mye positiv dynamikk til nabolaget vårt, men forsterker også områdets kjente 
trafikkproblemer. Det mest alvorlige er skoleveien til elevene på Østli skole - økt trafikk har blitt 
en ond sirkel hvor flere og flere barn blir kjørt til skoleporten. Flere av veiene mangler fortau, er 
smale og i dårlig stand (for eks stadig utvasking av Bakkeveien og Marens vei). 

Med dårlig kommuneøkonomi vil det være vanskelig å få utbedret vei og annen nødvendig 
infrasstruktur uten samskapning med utbyggere. Regionen har uansett en langsiktig strategi 
med fortetting rundt kollektivknutepunkt, og kommunen bør utnytte det momentet som 
Myrvoll har ifm trelasttometne/skogsåsen, og etterhvert Ekornrud. Slik nødvendig utvikling tar 
lang tid - det føles som en tapt mulighet å ikke benytte seg av dynamikken som er i området nå.

 Det er ikke bare egnet ift toget som nå øker trafikken, men også for å få en langt bedre løsning 
med "bussentralen" vi nå har fått i krysningen Bakkeveien/Tverrveien - ikke minst behøves det 
en bedre opparbeiding av det området som nå har blitt liggende i brakk, og "pyntet" med 
brakker og privat parkering). 

Myrvoll og Østli er flotte boområder i dag, og kan med en fornuftig utvikling bli et flott 
boområde for flere. Med kombinasjonen med skole/barnehage, kollektivtransport, moderne 
infrasstruktur, nærhet til skog/marka, golfbanen/snøparken på østsiden og området mot 
Kolbotnvannet/Gjersjøen/Ingierkollen i vest, bør kommunen tilrettelegge for utvikling 
både  nordover og sydover med Myrvoll som utgangspunkt.

 Kommunen bør derfor allerede ved denne rulleringen vurdere å omregulere - i hvert fall 
området fra Tverrveien og langt nok til å sikre en bedre trafikk- og skoleveisituasjon i tilknytning 
til Østli skole (minimum tom Marens vei, evt langs Frydenbergveien frem til Eventyrveien). Det 
gir åpning for å kunne utvikle området i nogen lunde overskuelig fremtid, og kunne gjøre 
Myrvollområdet til et ennå flottere og mer attraktivt område enn det allerede er i dag.
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SIKKERHETSADVARSEL! Dette er enekstern e-post. Vær ekstra varsom med tanke påmulig svindel! Ikke åpne
vedleggeller klikk pålenker hvisduer usikker påavsenderen.

Selv om forslaget om å regulere areal 6, Bakkeveien, t i l sentrumsnære formål er ikke
opprettholdes i høringsutkastet, er vi noen beboere i området som ser at dette av flere hensyn
kan være klokt å gå videre med.

Det er kommet store endringer i Myrvollområdet siden utbyggingen av trelasttomten begynte.
Tilflyttingen gir mye positiv dynamikk ti l nabolaget vårt, men forsterker også områdets kjente
trafikkproblemer. Det mest alvorlige er skoleveien ti l elevene på Østli skole - økt trafikk har blitt
en ond sirkel hvor flere og flere barn blir kjørt t i l skoleporten. Flere av veiene mangler fortau, er
smale og i dårlig stand {for eks stadig utvasking av Bakkeveien og Marens vei).

Med dårlig kommuneøkonomi vil det være vanskelig å få utbedret vei og annen nødvendig
infrasstruktur uten samskapning med utbyggere. Regionen har uansett en langsiktig strategi
med fortetting rundt kollektivknutepunkt, og kommunen bør utnytte det momentet som
Myrvoll har ifm trelasttometne/skogsåsen, og etterhvert Ekornrud. Slik nødvendig utvikling tar
lang tid - det føles som en tapt mulighet å ikke benytte seg av dynamikken som er i området nå.

Det er ikke bare egnet ift toget som nå øker trafikken, men også for å få en langt bedre løsning
med "bussentralen" vi nå har fått i krysningen Bakkeveien/Tverrveien - ikke minst behøves det
en bedre opparbeiding av det området som nå har blitt liggende i brakk, og "pyntet" med
brakker og privat parkering).

Myrvoll og Østli er flotte boområder i dag, og kan med en fornuftig utvikling bli et flott
boområde for flere. Med kombinasjonen med skole/barnehage, kollektivtransport, moderne
infrasstruktur, nærhet t i l skog/marka, golfbanen/snøparken på østsiden og området mot
Kolbotnvannet/Gjersjøen/lngierkollen i vest, bør kommunen tilrettelegge for utvikling
både nordover og sydover med Myrvoll som utgangspunkt.

Kommunen bør derfor allerede ved denne rulleringen vurdere å omregulere - i hvert fall
området fra Tverrveien og langt nok ti l å sikre en bedre trafikk- og skoleveisituasjon i tilknytning
ti l Østli skole {minimum tom Marens vei, evt langs Frydenbergveien frem ti l Eventyrveien). Det
gir åpning for å kunne utvikle området i nogen lunde overskuelig fremtid, og kunne gjøre
Myrvollområdet ti l et ennå flottere og mer attraktivt område enn det allerede er i dag.
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