
From:                                 "Håkon Fotland" <hakon@aviado.no>
Sent:                                  Fri, 9 Dec 2022 12:57:51 +0100
To:                                      "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Cc:                                      "Eirik.havenstrom@gmail.com" <eirik.havenstrom@gmail.com>
Subject:                             Uttalelse til offentlig ettersyn. Sak 22/01254
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.

Uttalelse til offentlig ettersyn. Sak 22/01254 

Innspillet gjelder gårdsnr/bruksnr: 129/389. 

Deler av eiendommen innehar en midlertidig parkeringsplass (kiss and ride) for levering og 
henting av skolebarn til Hebekk skole. Dette innspillet går ut på å skille den delen 
parkeringsplassen og stien mot skolen ligger på til egen eiendom med eget gårds- og 
bruksnummer som kommunen har ansvar for. 

På arealplaner.no ser det ut til at det er en reguleringsplan under arbeid hvor det er foreslått å 
skille ut delen med parkeringsplassen og legge den til eiendommen hvor tidligere Follo barne- 
og ungdomsskole lå (129/477).

Da det er usikkerhet rundt hva som vil skje med denne tomten videre, ønsker vi heller at 
parkeringsplassen blir vedtatt å stå for seg selv. Plassen er mye brukt ved levering og henting til 
skole, og avlaster alle veiene på Nedre Hebekk, spesielt Sørjordet, skolens parkeringsplass og 
Humleveien, for biltrafikk. Norges Automobil Forbund (NAF) har vært på befaring og har i 
samarbeid med Hebekk skole og FAU hatt aksjoner for å bevisstgjøre foreldre om plassen 
ytterligere. NAF har også uttalt at dette må være landets beste K&R med tanke på byggekvalitet 
og plassering i forhold til skole og tilfartsvei. 
  
Parkeringsplassen er en viktig del i å skape en trafikksikker skolevei i en kommune som jobber 
med å etablere hjertesoner rundt alle barneskoler, ref Nordre Follo kommune - 
Trafikksikkerhet.
 
Vi kan ikke risikere å miste denne parkeringsplassen, dette trafikksikkerhetstiltaket, til det 
private. Det er heller ikke ønskelig å måtte risikere å dele plassen med biler som brukes i 
omsorgstjenesten i tilfellet det bygges omsorgsboliger på tomten, som vil tvinge foreldre til å 
bruke alternative veier på morgen og ettermiddag. 

Med vennlig hilsen
FAU Hebekk Skole ved Eirik Havenstrøm og Håkon Fotland
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https://www.arealplaner.no/nordrefollo3020/arealplaner/search?&gnr=129&bnr=419&knr=3020&teigid=124769551

