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PLANFORSLAG FOR PERSVEIEN 25

Groruddalsportens storvel er et nyopprettet felles forum for beboerorganisasjonene der
Groruddalen begynner, og omfatter Fjellhus hageby vel, Gullhaug borettslag, Helsfyr
borettslag, Teisen borettslag, Teisen vest borettslag, Ulven borettslag og sameiet Ulven
terrasse. Totalt bor det i overkant av 2000 husstander innenfor storvellets område.
Storvellet er opprettet ifbm Groruddalssatsingen.
Groruddalsporten storvel ønsker ikke at Persveien omreguleres til nevnte formål,
Persveien 25 er et område som er tenkt brukt til gravlund og grøntområde. Dette blir
ikke mindre viktig når Hovinbyen tar form og tusenvis av nye beboere skal flytte inn,
og dette faktum er det nødvendig å ha med seg inn i prosessen. Store asfalterte
områder og bilverksted for tungtransport er verken ønskelig eller funksjonelt i denne
sammenheng.
På grunn av de mange store veiene som omgir oss, er vi allerede belemret med å være
et av de aller mest trafikkerte områdene i Norge, og det synes ganske opplagt at det
aller siste vi har behov for er bedrifter som genererer enda mer trafikk, støy og
luftforurensing.
Det kan ikke være slik at vi som allerede har mest forurensing må tåle enda mer.
Snarere børe det være en oppgave å forbedre forholdene både for oss som bor her i
dag, og for de som skal flytte inn i de nye boligområdene. I denne sammenhengen vil
Persveien 25 spille en viktig rolle.
Vi opplever planforslaget som lite visjonært og fullstendig i utakt med byutviklingen.
Dette understrekes av forslag til detaljregulering av Ulvenområdet som ble kunngjort
april 2013; her foreslås det at området skal transformeres fra lager og industri til et

flerfunksjonelt bymiljø hvor boliger med gode forbindelser til omgivelsene inngår. Det
foreslås et omfang på 750 boliger, og også disse fremtidige beboerne vil bli berørt av
hva som skjer med Persveien 25.
Det kan heller ikke være slik at våre boligområder skal påføres ytterligere trafikk og
forurensing for å finansiere drift av kirken i Oslo.
Videre registrer vi at det er mangel på gravplasser i Oslo:
http://www.nrk.no/video/mangel_pa_gravplasser_i_oslo/D197B2D591184D78/
At kirken i denne situasjonen finner det mulig å leie ut størsteparten av en fremtidig
gravlund helt fram til år 2053 synes vi mildt sagt er merkelig med tanke på den
kommende befolkningsveksten.
Groruddalsporten storvel vil oppfordre til at Persveien 25 settes inn i et mer
fremtidsrettet og miljøvennlig perspektiv ifbm utviklingen av Hovinbyen.
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Kopi:
Fjellhus hageby vel
Gullhaug Borettslag
Helsfyr Borettslag
Teisen Borettslag
Teisen Vest Borettslag
Ulven Borettslag
Ulven Terrasse Sameie
Bydel Alna
Groruddalen Akers Avis

