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Foreldreutvalget (FAU) ved Manglerud skole ønsker å komme med følgende innspill:  

Byggingen av Manglerud skole er allerede godt i gang, etter planen skal den ferdigstilles til skolestart 

2016. Bygningene som i dag huser Manglerud barneskole skal rehabiliteres i løpet av 2016/17. Videre 

er det på samme området vedtatt byggestart for nytt Manglerud Bad i 2018 med ferdigstillelse i 

2020.  I tillegg ligger det to barnehager og flere idrettsanlegg på området. Det er også et 

«utfartssted» for de som går eller sykler turer rundt Østensjøvannet. Følgelig er det mange biler, 

fotgjengere og syklister i trafikkbildet her. Det går også en rutebuss i Plogveien som har busstopp like 

ved skolen. Vi i FAU mener at det er det viktig at planlegging og bygging av sykkelveinett i Plogveien 

tar høyde for alle disse faktorene, siden innkjøringen til skole og idrettsanlegg ligger nettopp her. 

Den nåværende trafikksituasjonen ved skoleområdet har vært til bekymring for foreldrene over 

lengre tid. Den oppleves som kaotisk, uoversiktlig og lite tilrettelagt for både bilister, fotgjengere og 

syklister. I forbindelse med utbygning av skole og svømmehall forventer FAU økt trafikk i området og 

ytterligere forverring av dagens trafikale situasjon. Således ser FAU det som ønskelig at planene om 

sykkelvei i Plogveien forseres for å sikre en tryggere fremkomst for skolens elever og brukere av 

svømmehall. 

Vi i FAU mener at er godt tilrettelagt sykkelanlegg skjermet fra biltrafikk vil kunne øke andelen 

syklende til og fra dette området. Forgjengere bør på samme måte også skjermes fra biltrafikken. 

Disse bør ses i sammenheng med hverandre.  

Med vennlig hilsen 

FAU Manglerud Skole  

 

Innspillene sendes til firmapost-ost@vegvesen.no, med kopi til ove.ostbye@ude.oslo.kommune.no. 

Merk e-post med saksnr. 2014071361 Alle høringsuttalelser vil bli gjennomgått og vurdert for 

eventuell innarbeidelse i planen. Innspillene vil følge som vedlegg når planen sendes til politisk 

behandling. 
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