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RULLERING AV ULLENSAKERS KOMMUNEPLAN: VEDR. SILING AV AREALINNSPILL OG MANGLENDE
FOKUS PÅ MOGREINAS PLASS I FRAMTIDIG KOMMUNEPLAN – TIL MØTET 04.12.
Mogreina Grendeutvalg vil til saken som omhandler siling av de arealinnspill kommunen skal ha med
videre i arbeidet med ny kommuneplan, påpeke sterkt det manglende fokus på Mogreina som
tettsted.
Det vises her særlig til det faktum at kommunen ikke selv har tatt med nødvendige arealer til
utvidelse av Mogreina skole i tråd med egen utredning for opprusting av Mogreina skole på kapasitet
og kvalitet som ble politisk behandlet i 2014 (se Mulighetsstudie om utvidelse av barneskolene
Mogreina og Algarheim 01.10.2014).
Utredningen konkluderer med at dagens skoletomt er for trang, og at en fremtidig utvidelse vil
innebære behov for å ta i bruk et areal på østsiden av Trondheimsvegen. I den forbindelse ble det
konkludert med at areal benevnt som nummer 2 på skissen under var det riktige å gå videre med.

Dette arealet er en del av det samme arealet som Ullensaker allmenning spilte inn i planarbeidet som
fremtidig næringsareal, og Mogreina Grendeutvalg tolker det derfor dithen at grunneier kan
akseptere en annen utnyttelse av dette arealet som i dag klassifiseres som LNF-areal i gjeldene
kommuneplan.

Mogreina Grendeutvalg vil også understøtte sterkt de planer som Ullensaker idrettsråd har spilt inn i
samme område knyttet til Mogreina idrettspark. Forøvrig stiller Grendeutvalget seg positive til
næringsaktivitet som positivt støtter oppunder Mogreina som tettsted, eksempelvis en butikk eller
lignende servicevirksomheter. Dog ikke tyngre industri eller lignende da dette er et viktig
nærmiljøområde som benyttes mye til tur og rekreasjon for Mogreinas befolkning generelt, og av
skole og barnehage på dagtid spesielt.
Konklusjon:
Mogreina Grendeutvalg vil sterkt anmode om at kommunen i det videre arbeidet med
kommuneplan tar med et tilstrekkelig areal som settes av til offentlig formål slik at et areal for en
fremtidig utvidelse av Mogreina skole er sikret i tråd med kommunens egne planer.

Med vennlig hilsen
Tom Rosenvinge, Leder
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Vedlegg:
Mulighetsstudie om Mogreina og Algarheim:
https://www.ullensaker.kommune.no/politisk-motekalender/?fbclid=IwAR2nV_tWOyVhsB3AoWvQ0xpZoICkZCiaSIRsF5dEUNRP1PIT1M2-oaydFc#se:mote/moteid:1755/utvalgid:1
https://sru.ullensaker.kommune.no//api/utvalg/1/moter/1755/behandlinger/3/0

