PRESSEMELDING FRA MOGREINA GRENDEUTVALG

På tide å prioritere Mogreina
Nytt styre i Grendeutvalget vil ha Mogreina på kartet.
(Mogreina, 20. april 2018) Mogreina Grendeutvalg har fått nytt styre. Grendeutvalget ønsker et større engasjement fra
egne innbyggere, samt fra kommunen.
- Mogreina står ved et veiskille. Selv om det de senere årene har vært en positiv tilflytning, har ikke Mogreina utviklet seg i
takt med resten av kommunen. Med så mange fine folk samlet på ett sted må det være mulig å gjøre noe med dette, mener
Tom Rosenvinge, leder i Mogreina Grendeutvalg.
Rekordmange hadde møtt frem på årsmøtet som vedtok følgende handlingsplan:
Fortsatt godt læringsmiljø
Mogreina skole er en viktig institusjon. Ullensaker kommune må vedta fortsatt skoledrift og en oppgradering av
bygningsmassen for å skape et tilfredsstillende lærings- og arbeidsmiljø. Aller helst bør en ny skolebygning på plass.
Et levende oppvekstmiljø
Det må etableres idrettsanlegg i Mogreina, og med dette et eget idrettslag. Idrettsrådet har skissert utvikling av et anlegg,
men initiativ må komme fra Mogreina i samråd med kommunen. Et idrettsanlegg i tilknytning til en oppgradert skole kan
være et godt alternativ.
Nabo til OSL
OSL er en svært viktig institusjon Ullensaker kommune som må gis rom for utvikling, men denne utviklingen kan ikke gå på
bekostning av Mogreina som lokalsamfunn. En tredje rullebane vil kunne forverre situasjonen for Mogreina, både hva
gjelder forringelse av eiendommer så vel som støy- og forurensingsplager. Det må derfor etableres kontakt med OSL så vel
som andre grendelag og organisasjoner med formål å sikre Mogreina best mulige fremtidige vilkår.
Ingen forbud mot utbygging
En båndlegging av områder knyttet til en potensiell tredje rullebane ved Oslo Lufthavn Gardermoen må ikke påvirke
eksisterende eiendommer i Mogreina. Private eiendommer må fortsatt kunne utvikles innenfor kommunens eksisterende
reguleringer.
Mogreina – et godt sted å bo
Fremfor alt må det etableres et initiativ for å markedsføre Mogreina som et godt sted å bo med gode tilbud til alle i bygda.
Gjennom positiv omtale blant innbyggere, i media, på sosiale medier og i kommunen, skal Mogreina ikke bare bestå, men
utvikles til å bli et attraktivt sted å etablere seg, vokse opp og bli gammel.
- Et ambisiøst program som ikke gjennomføres på 1-2-3, men likevel fullt mulig ved hjelp av lokalsamfunnet og kommunen,
mener Rosenvinge.
Styret i Mogreina Grendeutvalg består av følgende:
Leder: Tom Rosenvinge
Nestleder: Wenche Dalmo
Sekretær: Stein Ove Gudmundsrud
Kasserer: Kjetil Prestbakmo
Styremedlem: Bjørnar Strøm
Styremedlem: May Helen Hansen Lundberg
Styremedlem: Erlend Eggum
Styremedlem: Roger Bidtnes
###
Kontakt:
Tom Rosenvinge
Leder Mogreina Grendeutvalg
mgu@visitmogreina.no
Mob: 93 02 88 66
For mer informasjon, se www.visitmogreina.no / Facebook: @mogreinagrendeutvalg

