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Innspill fra Sentralt ungdomsråd i Oslo om Lohavn felt D5 - D6 -
D7
Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) takker for muligheten til å komme med innspill
på høringssaken om Lohavn felt D5 - D6 - D7. Saken ble behandlet på SURs møte
14.09.2021.

Om Sentralt ungdomsråd
SUR er et rådgivende organ for byrådet og bystyret i Oslo. Rådet skal følge opp de
prioriterte sakene fra Ungdommens bystyremøte, og har som mål å representere
og fungere som et talerør for alle barn og unge i Oslo, fremme unges interesser,
samt arbeide for å skape engasjement for politikk og medbestemmelse blant
byens barn og unge. Rådet er partipolitisk uavhengig.

Våre innspill
Vi viser til høringssvaret vi avga i sak 201610265, angående plassering av en skole i
området. Dersom denne reguleringen går gjennom, vil det være mange barn og
unge som ferdes også i området som denne saken omhandler, og vi mener det er
veldig viktig å sørge for at elevene kan ferdes og oppholde seg trygt her.

Et tiltak vi mener vil kunne trygge trafikantene her er å skille gangvei, sykkelsti og
eventuell løpevei.

Vi er glade for å se at det er planlagt grøntarealer, og mener dette er spesielt viktig
for et område som er nært veien. Disse grønne arealene må oppleves som
avskjermet med så lite støy som mulig. Vi opplever ofte at nye grøntarealer stappes
fulle av aktivitet og møblering. Etter vår mening er en god park et sted der det er
kupert terreng, store åpne flater og god variasjon i trær og planter, med mange
gode sittemuligheter.

Siden det er tenkt at felt D2 skal være en skole vil vi minne om at hele området
rundt skolen må være trygt for barn og unge. Ungdom kommer til å bevege
utenfor skolegården - både i og utenfor skoletid.

Vi håper innspillene våre er nyttige i arbeidet videre med saken. Ta gjerne kontakt

hvis dere har oppfølgingsspørsmål!
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