
 
Viser til befaring 5.4.16 samt referat tilsendt fra befaringen. 
 
Vi i Trosvik FAU representerer foreldrene på Trosvik skole.  Vi er dermed de som kjører barna 
til og fra skolen (både nødvendig og unødvendig), vi er også de som bør oppfordre og sørge 
for at våre barn går eller sykler mer til skolen. Slik situasjonen er nå er det sikrere å kjøre 
sine barn enn å la de gå alene. Det er også vanskelig for oss i Trosvik FAU å oppfordre flere til 
å gå og sykle når forholdene ikke er lagt til rette for en trygg skolevei. Trosvik FAU mener at 
barna går glipp av verdifulle sosiale og helsefremmende effekter som en daglig gå/sykkeltur 
byr på. 
På befaringen gikk vi igjennom både kortsiktige og langsiktige løsninger, men vi i FAU sitter 
igjen med en følelse av at midlene som er avsatt ikke er tilstrekkelig til å få det optimalt og at 
det dermed hadde vært bedre å sette av nødvendige midler og tid slik at løsningene over 
lang tid forblir optimale. Det viktigste på kort og lang sikt er å løfte sikkerheten opp på det 
nivået som våre barn fortjener. 
 
Trosvik FAU er svært skeptisk til at de avsatte midler på 1.1 millioner benyttes til å bygge 
nesten optimale hente/bringelommer og fortau dersom dette i byggeperioden går på 
bekostning  
av : 
 

1) Å flytte eksisterende undervisningsbrakker (+ den nye) til eksisterende 
parkeringsplass eller grøntarealet rett i bakkant av parkeringsplass. Byggeplassen blir 
dermed mer oversiktlig og det blir lettere å ferdigstille skolegården/området i 
etterkant av byggingen. 
 

2) Å anlegge midlertidig anleggsvei  direkte fra Knipleveien over gressbakken opp til 
byggeområde. 

 
3) Å anlegge anleggsrigg/parkeringsplass  på gresslette ned mot Knipleveien. 

 
Trosvik FAU kan IKKE AKSEPTERE  at anleggstrafikken blir ledet inn i boligområdet.  
 
Vi i Trosvik FAU ønsker å få tilsendt en plantegning over planlagt skolebygg og en bekreftelse 
på at anleggsvei/rigg og parkering blir anlagt over gresslette syd for skole fra Knipleveien.  
 
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. Trosvik FAU ønsker at kommunen påbegynner denne prosessen slik at 
områdene mellom eksisterende skolebygg og Knipleveien kan benyttes til skolebygg, 
nødvendig og optimal hente/bringelomme, parkeringsplass og den ønskede flerbrukshall i 
nær fremtid. 
 
Vi imøteser svar på vår henvendelse. 
 
Med vennlig hilsen Trosvik FAU 

 


