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SIKKERHETSADVARSEL! Dette er en ekstern e-post. Vær ekstra varsom med tanke på mulig svindel! Ikke åpne
vedlegg eller klikk på lenker hvis du er usikker på avsenderen.

Viser til ovennevnte saksnummer som omhandler Oppegård Lokalsenter - områderegulering.
Jeg skriver på vegne av styret i Sameiet Slåbråtveien 3. Sameiet består av tre boenheter.
Slåbråtveien 3 er nærmeste nabo til denne reguleringen og ønsker å gi konstruktive innspill før
den skal til politisk behandling.
Det er ønskelig at før det skjer ny byggeaktivitet i Oppegård Lokalsenter at det kommer på plass
en ny bro over Oppegård Stasjon. Eksisterende bru er allerede underdimensjonert for trafikken i
dag. For å unngå ytterligere risiko for trafikkuhell må ny bru på plass før trafikken økes.
Slåbråtveien er bratt og spesielt på vinterstid er det vanskelig å komme seg opp og ned. Både til
fots og med kjøretøy. Vi foreslår at det planlegges inn et fortau på nedsiden av Slåbråtveien (mot
Jernbanen) for å bedre sikkerhet til gående, spesielt på vinteren. Dette bli jo viktigere etter
utbygging da det vil være enda mere myke og harde trafikanter som benytter Slåbråtveien. Se
vedlegg 1, en liten skisse som illustrerer hvor det bør etableres et fortau.
Slåbråtveien er veldig bratt nederst (igjen spesielt på vinterstid er dette et stort trafikalt problem).
Vi ønsker at evt justeringer av Sætreskogveien ifm denne planprosessen (og bygging av ny bru)
ikke gjør "innhogg" oppover mot Slåbråtveien. Det kunne heller vært ønskelig at Slåbråtveien
blir "strukket" litt nedover for å fjerne litt av "brattheten" i Slåbråtveien hvis/når Sætreskogveien
utbedres og bro bygges. Dette blir viktigere med flere nye boenheter og økt trafikk i
Slåbråtveien.
Vår bygning ligger i Slåbråtveien og med historie tilbake til 1920-tallet. Denne er en viktig del
av det historiske miljøet i nærmiljøet som skal hensyntas. Vår bygning ligger i begynnelse av
veien, og relativt lavt i terrenget. Vedlagt er en skisse hvor vi har markert tre boenheter
(leiligheter?) som er tegnet inn i planen. Hvis det bygges der vil jo disse bli veldig dominerende
og "blokkerer" vårt hus som en del av det historiske miljøet som skal hensyntas, både for oss
eiere og for miljøet rundt oss. Det er ønskelig at det ikke bygges noe her, eventuelt at det settes
maksimal høyde på èn etasje, eventuelt at hele den foreslåtte bygningsmassen flyttes nærmere
Oppegård Senter hvor bakenforliggende bebyggelse ligger høyere i terrenget og ikke blir
"dominert" av den nye bebyggelsen.
Med vennlig hilsen
for Styret i Sameiet Slåbråtveien 3
Henning J. Olsen
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