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Innspillet saksnummer 20/00053 – Detaljregulering av skolekvartalet
Kjeller’n fritidssenter har følgende bemerkninger på foreslåtte detaljregulering.
Primært ønsker vi at Kjeller’n Fritidssenter og dens funksjoner opprettholdes i eksisterende bygg og
plassering. Dette er mulig å få til ved å ikke bygge barnehagen på planlagt sted.
Vi på Kjeller’n fritidssenter ønsker at huset skal stå der det er i dag. Kjeller’n fritidssenter og området
rundt benyttes flittig av barn og unge i Ski. Kjeller’n har årlig ca. 24000 besøkende. Basketballbanen
som ligger ved Kjeller’n er det mest benyttede gateanlegget i Ski sentrum. Banen benyttes fra tidlig til
sent alle ukas dager. Ski ungdomsskole benytter den flittig til gymtimer, timer og i alle friminutt er
den i bruk. På vinterstid måkes banen av ungdom for å ta den i bruk, det sier litt hvor mye den betyr
for dem.
Hagen rundt Kjeller’n, som for ble oppgradert for noen år siden benyttes flittig av kommunens
innbyggere alle dager, enten de på Kjeller’n fritidssenter eller utenom åpningstid. Det er blant annet
utplassert sittegrupper og nye husker.

Subsidiert ønsker vi at at huset flyttes og plasseres ved dagens sykkelparkering i krysset IdrettsvnSkolevn. Ved en flytting må eksisterende aktivitetsrom og våre lagre i kjeller, garasje (benyttes til
lagring av utstyr til uteaktiviteter) samt påbygget erstattes. Samtidig ønsker vi at området vest og sør
for huleika ikke beplantes med trær og at gangveier ikke anlegges slik at de kommer i konflikt med
aktivitet på området. Slik at dette også i framtida kan benyttes som et aktivitetsområde både for
skolen og for Kjeller’n. I tillegg må det det opparbeides en ny basketballbane. Disse tiltakene er for
fortsatt å skape rom for aktivitet utendørs både for fritidssenteret, skolen og andre brukere.
Om vi må flyttes ved dagens sykkelparkering vil Kjeller’n ligge slik at sollys ikke slippes til, i tillegg vil vi
ikke kunne spille like høy musikk inne eller ute da dette vil bli forstyrrende for våre naboer.
Og når vi får en ny basketballbane vil denne også støye en del for naboene våre.
Her vi ligger nå er det ingen som «plages» av våres aktiviteter. Derimot er alle positive til aktiviteten
vi har.
Jeg legger ved et bilde hvordan vi tenker at gangveien kan dersom vi må flytte. Vi har ikke gjort noen
endringer på kartet med trærne selv om vi ønsker at flere av de skal bort, da vi trenger plassen til
våre uteaktiviteter.

Hvis huset bevarer på eksisterende plass eller flyttes ønsker vi at Kjeller’n Fritidssenter blir
permmanet på dette stedet. Dette medfører at vi vil at Kjeller’n Fritidssenter ikke flytter inn i lokaler i
planlagt ungdomsskole, men forblir i nedre del av skolekvartalet.

Skulle det være spørsmål et innspillende så er det bare å ta kontakt.

Ski, 9 oktober 2020

Med vennlig hilsen
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