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Oslo Kommune, Etat for samferdsel, Bymiljøetaten
postmottak@bym.oslo.kommune.no
og
Oslo Kommune, Alna Bydel, Trafikksikringstiltak i bydelen
postmottak@bal.oslo.kommune.no
Trygve Lies plass 1
1051 Oslo

Furuset Vel ønsker et samarbeid og en gjennomgang av parkeringsreguleringer i
vårt område med småhusbebyggelse
Reguleringsbestemmelsene for småhusbebyggelse samt Veitrafikkloven gjelder i våre områder. Alle hus skal i
prinsippet ha garasje/parkering på egen grunn.
På våre smale og bratte boligveier opplever vi vanskelige og til dels farlig framkommelighet grunnet
parkeringsvillniss. Problemer spesielt med store trailere som i stadig større grad blir parkert på våre smale,
svingete og om vinteren glatte veier. Adkomst og framkommelighet for offentlig transport; brann-, syke- og
søppeltransport må sikres.
Framtida er muligens sikre gang- og sykkelstier.


Micheletveien og Grorudveien som er adkomsveiene til boligene i vårt småhusområde bør ha lengre
strekk med parkering forbudt. I Micheletveien bør vurderes enveiskjøring fra innkjøring til
industriområdet.



Furuset Allé og Lerkeveien er smale og bratte adkomstveier, så parkering her må unngås. Det er
høyst påkrevet at det blir vurdert forbud mot parkering av lastebiler i områder som er både
trafikkfarlige og ulovlige iht vegtrafikkloven.



Ulsholtveien fra Furuset Allé til Kirken er skolevei. Her bør ingen gjennomkjøring være lov - kun
kjøring til eiendommene være tillatt. Ingen parkering som hindrer oversiktlighet i dette veistykket, og
som ikke har noen boliger uten parkering på egen grunn!



Kaiekroken er en svingete og uoversiktlig vei spesielt vinterstid, her parkerer både trailere og
privatbiler på begge sider av veien. Øverst i bakken blir veien mye smalere, og vinterstid kan ikke to
biler passere side om side. Denne delen av veien tilfredsstiller heller ikke den bredden som kreves for
utrykningskjøretøy. Det bør kun være tillatt og parkere på høyre side av veien fram til ”tele/lysboks”
dvs. der veien bli smalere mot toppen av bakken. På venstre side bør det bli parkering forbudt.

Furuset Vel ser fram til en konstruktiv dialog med ansvarlige myndigheter.

Med vennlig hilsen
FURUSET VEL
v/Anne Winge, trafikk- og miljøkontakt
Vedlagt: 2 kart over veiene samt 2 bilder
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