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Innspill fra Sentralt ungdomsråd i Oslo om detaljregulering av
Lørenveien 64 til aktivitetspark og flerbrukshall
Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) er et høringsorgan for bystyret i Oslo kommune i
alle saker som angår ungdom og tar seg av byomfattende saker. Vi består av
ungdommer fra alle byens 15 lokale ungdomsråd.
SUR vil først takke for muligheten til å komme med innspill på saken om
aktivitetspark og flerbrukshall i Lørenveien.
Vi er glade for at Løren skal få et så fint fritidsområde, som virker gjennomtenkt og
god planlagt for ungdom. Vi er spesielt opptatt av hvordan man ender med å
bygge utearealet rundt flerbrukshallen, og vil understreke tre funksjoner vi synes
er viktige i gode uterom: belysning, miljøhensyn og aktivisering.
Mange unge kvier seg for å bruke gode uterom fordi de ikke er tilstrekkelig
opplyst. En gatelykt her og der kan være forskjellen fra om man føler seg trygg
eller ikke. Vi mener at hele utearealet bør være godt opplyst på kveldene, så man
ikke ender opp med mørke flekker mellom lyspunktene.
Vi er også opptatt av miljøhensyn, og det første steget her mener vi er mange
søppelkasser med muligheter for å resirkulere avfallet sitt.
Til slutt vil vi trekke frem et godt eksempel på en park som har fått til gode
rammer for aktivitet i alle aldre: Iladalen park har hundegård, små trampoliner i
bakken, basketbane og fotballbane, for å nevne noe. Vi håper dere vil hente
inspirasjon herfra, for denne typen funksjoner gjør parken til et sted vi kan og vil
bruke døgnet rundt. Med mangelen vi opplever på steder å tilbringe fritiden, men
er vi dette er en god investering i ungdoms fritid.
Vi gleder oss til å se resultatet!
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