PLANBESKRIVELSE
Punkter i tekst iht. tema / nr. på tegning L-1 SKISSEFORSLAG M 1:1000 / A2 format.
Vedlagt utsnitt av reguleringsplan for området.

PARKERING
Skisseforslaget viser arealer for eksisterende og eventuelle nye P-plasser ( inkl. EL-bilplasser ) samt to
eksisterende garasjeanlegg fra 1960 tallet. Reguleringsplanen viser mulighet for flere garasjer på
området, men det er lite aktuelt å bygge nye garasjer.
Pr. i dag har borettslaget 75 garasjeplasser og ca 178 p-plasser på terreng. Langsgående parkering
langs kantstein i gateløp er ikke medtatt i beregningen. Styret må kvalitetssikre antallet.
Skisseforslaget viser mulighet flere nye plasser inne i de to gårdsrommene samtidig med en
opprydning i dagens struktur. Dagens p-plasser er store og dominerende - uten skjerming. Spesielt
uheldig er utformingen av parkeringsplassene i overgangen fra gateløp inn til gårdsrommene. Nye pplasser som er vist i forslaget er utformet med skjerming og har en max størrelse på 35x16m.

Eksempel fra Våronnveien 9 og 11 som viser 3 ulike parkeringsmåter; langsgående
kantsteinsparkering, 90 graders kantsteinsparkering som benytter Våronnveien som manøvreringsfelt
v/ rygging, samt 90 graders parkering inne på borettslagets egen grunn bak gjerdet. Alle disse
retningene foregår på et relativt lite område og resultatet blir ett rotete og lite sjarmerende inntrykk –
struktur og skjerming mangler. Det verste er likevel at Manglerudjordets særpreg nr.1 er i ferd med og
ødelegges. Se eget punkt/tema om landskapskvaliteter.
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Oversikt P-plasser ( P1-P9) iht. tegn. L-1:
P1
Eksisterende p-plass med 50 plasser. Stemmer det? Plassen er nylig asfaltert og merket opp. Uheldig at
eksisterende og nyasfaltert gangsti over plenen ender opp midt i p-plass slik at gående er henvist til
manøvreringsfeltet når de skal gå i retning Storsenter. Det er mulig å forlenge gangsti forbi vestgavl
Plogvn.33 og videre rett på eksisterende gangfelt over Plogveien. Da vil gående slippe å gå i p-plass og
gjennom veibom. ( Eksist. vintergrønn hekk gavlvegg må vike og ny skjerming etableres mot forhage i
nr.33). Antall p-plasser kan økes med 2 plasser hvis gangsti legges om.
Dagens inn- og utkjøring preges av mye asfalt, en stor container, betonggriser, veibom og uønsket
kryssende gangtrafikk. Det er mulig å rydde opp i situasjonen ved å trekke veibommen lenger inn,
plante hekk på hver side av bommen, forlenge dagens gjerde ut til fortauet, fjerne container /
betonggriser, etablere gressplen i forlengelse av forhager og plante et nytt tre. Antall P-plasser totalt
etter omlegging gangtrafikk og flytting av veibom = 48 P-plasser.
P2
Ny p-plass med 28 plasser. Gode muligheter for å skjerme både med terrengformasjoner
( overskuddsmasser) og vegetasjon. Mulig å finne plass for snøopplag. EL-bilplasser i raden nærmest
foreslått møteplass M1.
P3
Ny p-plass med 28 plasser ( = en ombygging av eksisterende p-plass ). Mulig å avskjerme med busker
og trær. Ny vegetasjon mellom P3, P2 og eksisterende garasjeanlegg vil dempe opplevelsen av de store
og sammenhengende asfaltflatene vi ser i dag. Dagens inn- og utkjøring til P-plass er utflytende og går
på bekostning av den grønne helheten. Ombygging av P-plass har «firkanter med nye trær » på hver
side av ny inn- og utkjøring fra Våronnveien, der det grønne og karakteristiske forhagepreget er
gjenopprettet. Se eget punkt/tema om landskapskvaliteter.
P4
Ny p-plass med 22 plasser. Gode muligheter for å skjerme både med terrengformasjoner
( overskuddsmasser) og vegetasjon. Mulig å finne plass for snøopplag. EL-bilplasser nærmest
boligblokk Våronnveien 9-15.
P5
Ny p-plass med 24 plasser. Gode muligheter for å skjerme både med terrengformasjoner
( overskuddsmasser) og vegetasjon. Mulig å finne plass for snøopplag. EL-bilplasser i raden nærmest
oppholdsplass.
P6
Ny p-plass med 28 plasser. Gode muligheter for å skjerme både med terrengformasjoner
( overskuddsmasser) og vegetasjon. Mulig å finne plass for snøopplag. EL-bilplasser i raden nærmest
boligblokk Rugveien 34.
P7
Eksisterende p-plass i sving med 12 plasser? / 90 graders parkering som benytter Rugveien til
manøvrering. Beholdes uendret.
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P8
Ny p-plass med 22 plasser. Gode muligheter for å skjerme både med terrengformasjoner
( overskuddsmasser) og vegetasjon. Mulig å finne plass for snøopplag. EL-bilplasser nærmest
boligblokk Rugveien 16-18.
P9
Ny p-plass med 28 plasser. Gode muligheter for å skjerme både med terrengformasjoner
( overskuddsmasser) og vegetasjon. Mulig å finne plass for snøopplag. EL-bilplasser i raden nærmest
boligblokk Våronnveien 1-5.
Total antall p-plasser på terreng ( P1- P9 )
= 240 plasser (dvs. 62 flere p-plasser enn dagens situasjon )


Eksisterende parkeringsplasser v/ FYRHUSET er avviklet i skisseforslaget da disse
plassene ødelegger særpreget med de grønne forhagearealene. Inn- og utkjøring til
Fyrhuset samt nødvendig varelevering ved huset opprettholdes.



Inn- og utkjøringsvei til Fyrhuset ( bredde 3,5m) forlenges til ny parkeringsplass P8 og
P9. Gangsti inn til lekeplass og gangstidiagonalen sørover ligger parallelt med atkomstvei
forbi Fyrhuset. Kantstein vil skille bil - og gangtrafikk.



Langsgående kantsteinsparkering i Rugveien og Plogveien er ikke medtatt i beregningen.
Antall lovlige plasser?



Eksisterende parkeringsplass foran Vaktmester i Rugveien beholdes uendret.
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LEK & OPPHOLD
Planen viser arealer for eksisterende og eventuelle nye aktivitet - og oppholdsplasser. Det har nylig
foregått oppgradering av en større lekeplass som oppfattes som møtestedet for alle i borettslaget. Her
er det god plass og tilrettelagt lek for mange aldersgrupper. Lekeplassen er lokalisert sentralt i området
og er lett tilgjengelig via de mange gangstiene i borettslaget. Tiltak for å dempe lyd / akustikk er vist
på skisseforslaget. Det legges opp ovale terrengformasjoner ( høyde ca 1m) der én side eller to kan
beplantes med trær og busker og/eller tilsås. Haugene vil sammen gi lekeplassen en levende og
organisk innramming med nye lekemuligheter. Lekeplassen vil fra innsiden oppleve grønne vegger og
rom – for folk som bor rundt vil leken / aktiviteten dempes og ikke være fullt så synlig og eksponert
lenger.

Foto viser nylig opparbeidet
lekeplass sentralt i området.
Fyrhuset bak lekeplassens gjerde.

Det virker som at denne plassen tilfredsstiller det totale behovet for lek- og opphold i borettslaget med
både sin størrelse og plassering. Styret ønsker at det ses på muligheten for noen mindre møteplasser for
eldre i tillegg til den store og sentrale? De nye plassene merket M1-4 legges omtrent der dagens
tørkebåser ligger - på fine steder evt. justere beliggenheten noe slik at avstand til soverom blir
tilstrekkelig ( grill, lyder etc.) Hver plass er vist med et tema som kan påvirkes. Vil disse plassene bli
brukt? Tørkebåsene brukes ikke lenger og rives.
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LANDSKAP OG BRUK AV UTEAREALENE
Særpreg nr.1 er de grønne forhagearealene langs gateløpene. De grønne «firkantene» mellom
inngangsveiene er veldig fine med store trær som ønsker velkommen.
Særpreg nr.2 i Manglerudjordet er de gode mulighetene for å gå på kryss og tvers – både eksisterende
og nye gangstier er vist med brun strek på skisseforslaget.
Særpreg nr.3 er parsellaktiviteten som spores i et «hjørne» av borettslaget. Her er det tydelig at det
utfolder seg en glede over det som vokser og gror. Parsellene er godt etablert og ligger strategisk til
ved inngangen til Prestegården. Stabburet med to benker i sørveggen ser ut til å være et godt sted å
sitte med barn som leker på innsiden av gjerdet til barnehagen på den ene siden, og ivrige
parselldyrkere på den andre siden. Hvis det er et behov kan parsellhagen lett utvides med én rad mot
blindveien i sør. Styret opplyser at det er ventelister for å få plass i parsellhagen.
Skisseforslaget viser muligheten for å videreutvikle hele «hjørnet» med nye parseller også i området
regulert for parkering. Det er på sin plass og understreke at dette området ikke egner seg for parkering
særlig pga høydeforskjellen. I tillegg til hellingen har plassen et stort potensial med sin beliggenhet
inntil «liv» i alle aldersgrupper. Parsellhagen til borettslaget stopper i vest, men naboen ( kirken) har
også parseller og det bli et spennende møte mellom 2 parsell lag… Det er ønskelig å definere grensen
mellom kirkens parsell og borettslaget sin. Dette kan gjøres med en hekk eller et gjerde med
klatrevekster / port. Dagens parsellhage oppgraderes med nye gangstier og ny kanting av den enkelte
parsell. Det er viktig at tilgjengeligheten blir god for alle brukergrupper. Vanntilgang, bod for
redskaper, kompostering, passende utvidelse er tema ved en eventuell oppgradering.

Foto til høyre viser eksist. parsellhage nordover mot Manglerud kirke. Foto til høyre viser eksist.
parsellhager i Borettslaget foran og snipp lekeareal barnehage bak. ( Stabbur tilhører Prestegården )
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Skisseforslaget viser mulighet for å åpne opp for Miniparsellhager ved Vaskeriet og
Vaktmesterkontoret. Begge steder kan bli sosiale møtesteder der det kan tilrettelegges for dyrking i
pallekarmer. En pallekarm måler 1,2mx0,9m / vekstjord i tykkelse 50cm og er mer overkommelig for
en nybegynner. Tilbudet har litt lavere terskel og vil være et alternativ til parsellhagen i «hjørnet» der
man dyrker rett på moder jord og innehar en jordlapp på ca 12m2. Miniparsellhagen kan gjøre at flere
som står på venteliste kan få prøve seg. Begge lokaliteter for Miniparseller har gode solforhold og
ligger tett opp til gangstier. Kombinert med en tur på Vaskeriet kan det hentes inn blomster og krydder
fra pallekarmen sin…

Foto viser plassen ved Vaskeriet. Her ligger det fint til rette for å utforme et hyggelig møtested med for
eksempel dyrking i pallekarmer. Det samme gjelder for området bak Vaktmesterkontoret.
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Manglerudjordet har topp tilgang på mange små og store gangstier på området – både rundt
bygningsmassen og inne mellom bygningene og i gårdsrommene. Spreke beboere?

AVFALLSSTASJONER
OBOS Prosjekt as har vist 7 mulige standplasser for avfall ( A1-A7) som en optimal løsning. En
minimumsløsning vil være 4 standplasser: A1, A3, A4 og A6. Stasjonene er viktige møteplasser og
plassene bør derfor gis en fin utforming samtidig som Renovasjonsetaten har lett tilgang.

INNGANGSPARTIER, DRENERINGSBEHOV ETC.
Fine granittheller med vis foran dører. OK med trinn? Heis inne? Ny håndløper / rampe mot innganger.
Ønskelig med sykkelparkering på høyre side. Bruke rom for søppel til barnevogner etc. 1,3x1,8m?
Hellegang langs gateparkering? Hellegang foran balkonger? ( Fortau på én side).
OBOS Prosjekt as vil vurdere dreneringsbehovet langs fasader nærmere.
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