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I forbindelse med de resterende arbeidene med plantegninger av utearealene av Eineåsen skole
ønsker vi å komme med noen kommentarer.
Av skisse til illustrasjonsplan som foreligger (pr. 25.mars 2020), fremstår «servicesonen» tilnærmet
lik det utearealet/parkeringsområdet man har i dag:

Innkjørselen fra Stian Kristensens vei, som fortsatt vil lede inn til denne servicesonen gir i dag tilgang
for ønsket biltrafikk etter skoletid.
Vi som bor i umiddelbar nærhet til skolen er jevnlig plaget av mye sjenerende atferd, grunnet gjenger
som samles på benkene i dette arealet utenfor skolen.
Vi har nylig opplevd trusler mellom rivaler med kniv nede på plassen, hvorav den ene kom kjørende i
vill fart inn i skolegården med bil.
For en barnefamilie er dette overhode ikke akseptabelt, da man forventer seg et trygt og harmonisk
bomiljø.
Man plages av brøling, høy musikk og truende oppførsel flere kvelder i uken. Spesielt er dette
uakseptabelt etter klokken 2300, men i praksis lenge før – med tanke på legging og innsovning for
små barn.

I tillegg er det, som skolens administrasjon og Politiet er godt kjent med, utført mye hærverk –
spesielt i form av ruteknusing.
Det bør bemerkes at det ikke akkurat høyner trivselen å høre vindusglass som knuses nede på skolen
(etter først å ha lidd oss i gjennom timer med bråk fra dette området).
Vi har ved flere anledninger observert at Politiet har gjennomført inspeksjon på området i sommer,
men som regel er pøbelen forsvunnet før de rekker å ankomme.
Da bebyggelsen her inkluderer barn og eldre mennesker blant beboerne, forventes det at
skremmende oppførsel og råkjøring på skoleplassen elimineres så sant mulig.
Den tilstøtende bebyggelsen må derfor skjermes mot slike tilstander når det prosjekteres ny skole, og
det er derfor av stor betydning for miljøet i nabolaget at det planlegges og monteres en bomløsning
ved innkjørselen fra Stian Kristensens vei.
Vi ber derfor kommunen sørge for at en bom, eller annen form for sperring på vei inn til
skoleområdet etableres av preventive hensyn.
Da anleggsarbeidet ikke er tiltenkt oppstart før september 2021 anmoder vi om at tiltak
gjennomføres så snart som mulig, om nødvendig med temporære løsninger.

Med vennlig hilsen
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