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Oslo, 19. desember 2016

Svar på høring av planprogram for Mortensrud (saksnummer 201513893)
Viser til kunngjøring på deres nettsider angående høring av planprogram for Mortensrud
(saksnummer 201513893) med høring fra 07.11.2016.
Mortensrud Idrettspark er nærmiljøets «Ekebergsletta», «Voldsløkka» eller «Valle Hovin» i miniatyr.
Dagens anlegg er i svært dårlig forfatning, men har stort potensiale hvis det får et løft. På tross av den
dårlige forfatningen er idrettsparken en viktig faktor i nærmiljøet og en hjørnesten i det frivillige
arbeidet som legges ned i idretten på Mortensrud. Her, som i de øvrige delene av byen, er
idrettsanleggene en meget viktig del av den sosiale infrastrukturen.
Oslo Idrettskrets mener plasseringen av idrettsanleggene langs Lofsrudveien/Lunhvileveien er et godt
grep. Vi er glade for at planprogrammet sikrer arealer til idrett som muliggjør videreføring og en helt
nødvendig oppgradering av dagens idrettsanlegg. I tillegg er vi glade for at planprogrammet også
legger til rette for en videreutvikling og utvidelse av idrettsparken. Planprogrammet legger opp til
nærhet mellom skolen og idrettsanleggene, noe vi mener er vesentlig for å skape synergier mellom
skole og idrett.
Et meget viktig premiss for utviklingen i området er at eksisterende idrettsanlegg må erstattes med
nye hvis dagens arealer skal benyttes til andre formål. Etter det vi kan forstå er dette godt ivaretatt i
den foreslåtte fremdriftsplanen der det heter at flytting av fritidsklubben og idrettsanleggene er en
forutsetning for bygging av ny skole og sykehjem i fase 2.
I den grad vi ønsker å gjøre justeringer i forslaget, så vil vi foreslå at «parkarealet» ved
Klemetsrudveien, vis-a-vis forbrenningsanlegget (felt 13), også kunne vært utnyttet til idrett. Vi tror
området hadde tålt dette, og det ville fungert som en buffer mellom parken/hestesenteret og
forbrenningsanlegget.
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