
Hei 
 
Jeg heter Camilla Gulsett og bor i Skogveien 158 a. Og utbyggingen på Ballerud 
og Kleivjordet har stor påvirkning på min families hverdagsliv og fritidsmuligheter.  
 
Jeg har ingen politisk erfaring og jeg kjenner ikke til politiske prosesser, så dere får 
ta dette som det er, innspill fra en som allerede bor i området. Men jeg tenker at så 
lenge ikke et spadetak er tatt, så er det rom for endring og justeringer. For meg 
ligger det styrke i å ombestemme seg.  
 
Jeg har to hovedting jeg vil ta opp: 
 
1: Trafikk i området. 
 
Gartnerveien 
Om jeg har forstått det riktig så skal de to feltene lengst mot nord B1 og B2 ha 
adkomst via Gartnerveien?  
Gartnerveien er en skolevei for barneskoleelever til Stabekk Skole. Gartnerveien 
har allerede et ganske stort trafikktrykk fra hele området Skogveien, Krokvolden, 
Egers vei osv.   
I dag har Gartnerveien ingen overgangsfelter som er merket tydelig (ikke før du 
kommer opp til Gml Ringerikvei) Skolebarna går hovedsak to veier til skolen 
 
A) de følger Skogveien opp til krysset ved Gartnerveien starter; dette er da tenkt 

som  inn/og ut veien til det nye byggefeltet, og  så går de videre opp 
Garnertveien til skolen. 
 
 – Her er det ikke en merket gangfelt som trygger elevene 
 

B) eller de følger Skogveien tar inn Krokfaret og går en stikkvei opp til 
Gartnerveien, denne stikkveien kalles for øvrig Brunsneglebakken av min 
datter.  
- Her er det et fortausutstikk, men ikke sebrastriper eller tydelig merking av 

gangfelt. 
 
Det er i tillegg slik at det er lov å parkere i et godt stykke i Gartnerveien. Dette 
betyr i praksis at det ikke er mulig med toveis trafikk eller at brøytebiler kan brøyte 
fortauet om vinteren og jeg selv har måttet ut i veibanen på snørike dager. 
 
Golfbanen: 
Alle ungdommer som bor på nedsiden av Golfbanen sogner til Ramstad 
ungdomsskole, de bruker golfbanen og skrår inn på Johs Faalesvei som sin 
hovedvei til skolen. Det betyr at det er ungdom på sykkel, gående eller på 
skateboard som bruker området daglig. 



 
Min anmodning til dere er at allerede eksisterende skoleveier gjøres enda tryggere 
når trafikkbildet øker i begge retninger av byggefeltet. Det betyr at det bør legges 
inn trygge fotgjengerfelt og god belysning som en del av helhetsplanen for 
områdeutbyggingen. 
 
 
 
2. Flerbrukshallen som overtar for allerede eksisterende fritidsaktivitet 
 
For meg og mange av mine naboer så finner vi det uvirkelig at man forminsker en 
svært godt brukt golfbane, som brukes sommer som vinter, og som gir nabolaget 
er godt grøntområde og pusterom.  
Dette skal altså erstattes med en skole og flerbrukshall. Og det er vel her min 
manglende politiske erfaring viser seg, når jeg ikke forstår hvorfor vi skolen legges 
midt i mellom Høvik skole og Stabekk skole istedenfor å utvide eksisterende 
barneskoler i umiddelbar nærhet.  
Men det er ikke det jeg anmode om, jeg vil anmode om at man ser på plassering 
av flerbrukshallen. Er det virkelig slik at det ikke finnes andre områder i kommunen 
denne kan plasseres? Hva med Gjønnesjordet? Jeg savner også informasjon om 
hvilke idretter som skal finne sted her? Hvordan skal man kunne inviterer til treff og 
arrangementer dersom langveisfarende ikke kan parkere? 
 
Og til slutt, fra min 15 år gamle sønn  - Kan, ikke fotballballspillende eller 
bandyspillende ungdom få flere områder til annen sport, som skating, klatring og 
andre mindre sporter. Han bruker mye tid på Arena Skatepark, men denne er 
stengt mandager og tirsdager, reservert en dag til voksne skatere og resten av 
dagene deles mellom rulleskøyter, scoot og skatere. Det er alltid fult og trangt om 
plassen. Så oppfordringen er å legge til rette for, og reservere hallen til annen 
idrett, de som allerede har mer en god dekning (fotball, bandy osv,)  i 
flerbrukshallen hvor enn den blir omplassert. 
 
 
Takk for meg! 


