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Hei
Mange gode innspill for å utvide skolen. Spesielt er den planlagte reduseringen av gjennomgangstrafikk
herunder også skolebussen. Dette er ting som skulle vært løst allerede under forrige utvidelse av skolen.
At skolen utvides for 3. gang på et forholdsvis beskjedent område i stedet for å flytte den 500 meter til
Rustadporten er betenkelig.
Klage
Ref. Figur 14
Det er i rapporten ikke tatt hensyn til støyforholdene skolens elever forårsaker ved en utvidelse. Dette
overskrider trafikkstøy i betydelig grad og slår negativt ut for de nærmeste naboer.
Er det laget noen planer for at dette ikke skal forårsake belastninger for naboer i Nylenda? Støynivået er
allerede plagsomt høyt i friminuttene. Apparatlek er planlagt i umiddelbar nærhet til boligene i Nylenda i
tillegg til Ballbane. Hvilket støynivå kan forventes? Hvilket støynivå utløser et erstatningskrav?
Hensynssone naturmiljø 5.2
I figur 14 er det avmerket med forholdsvis lite vegetasjon langs Nylenda, tatt i betraktning at planene for
skolebygget skal heves i høyden ville det vært positivt at trærne dekke noe av skolebygget for at dette
ikke skal oppleves som voldsomt men at de ikke raver høyere enn nybygget. Dette har vært et problem i
mange år da disse trærne skjermer for solen i april/mai. Se bildet Tatt fra terrassen i min bolig i Nylenda
12.
Vi som naboer stiller spørsmålet om det å bevare vegetasjonen skal være til nytte for skolen eller
naboene? Vi som naboer opplever denne alt for ruvende og ønsker annen og lavere beplantning.
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