I forbindelse med befaring på Trosvik skole 5.4.2016 ønsker Trosvik FAU å komme med
følgende tilbakemelding/innspill.
SE VEDLEGG "kommentar befaring"
For Trosvik FAU er det noe uklart om befaringen og forslagene til trafikksikkerhet er en del av
prosjekteringen rundt planlagt utbygging av Trosvik skole eller etterlengtet og langsiktig løsning
på en uholdbar trafikksituasjon i området (jfr utallige henvendelser fra TLSU m.fl se også PDF
vedlegg som samlet årsmøte i TLSU stod bak 3.3.2016 ). Avsatte midler og tiltak kan bære preg
av at dette er en "hasteavgjørelse"
Trosvik FAU er bekymret for at investeringene i området både med skolebygg og
trafikksikkerhet ikke blir optimale, da prosessen med å erverve festetomten mot Knipleveien ikke
er påbegynt. Hadde denne prosessen vært startet for flere år siden hadde man i dag hatt mulighet
til å bygge ut skolen (samlokalisert med en kulturarena/flerbrukshall a la det som med stor
suksess er bygget på Lisleby) orientert mot Knipleveien. Med skolen orientert mot Knipleveien
får området rundt skolen automatisk redusert trafikk og dermed en tryggere skolevei.
Trosvik FAU understreker at eksisterende brakker må flyttes slik at anleggsvei går over
gresslette fra Knipleveien. Noe annet kan ikke vi som foreldre akseptere i byggefasen da
skoleveien vil bli direkte farlig for våre barn. (se forøvrig vedlegg "kommentar befaring")

Trosvik FAU har valgt å kopiere inn medlemmer av Oppvekstutvalget i Fredrikstad da Trosvik
FAU ønsker at man ser på utbygging av Trosvik skole i et mer helhetlig perspektiv slik at
nødvendige investeringer i forhold til skole (ansatte og elever), aktivitetstilbud i nærområdet og
trafikksikkerhet blir sett på i sammenheng. En investering på 80 -100 millioner er et stort løft for
Fredrikstadsamfunnet og skal vare i 50 til 100 år. Trosvik FAU mener dette legitimerer innløsing
eller ekspropriasjon av festetomten skolen i dag benytter. Det er viktig å sende signaler om at
man satser på områder som Trosvik. Utdanning, kultur og idrett er viktige integreringsarenaer.
Med tanke på den varierte demografien er dette spesielt viktig for Trosvik lokalsamfunn.

Trosvik FAU har tro på at man nå fatter riktige beslutninger, tenker langsiktig og optimaliserer
investeringene til det beste for Fredrikstad.
Mvh,
Trosvik FAU

