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Ønske om trafikksikkerhetstiltak – fartsdump 
 
Nordre Greverud Vel (NGV) har på ulike vis forsøkt å påvirke for å bedre trafikkforholdene 
for barn i nærområdet rundt Østli skole. Spesielt har vi vært opptatte av at det kjøres altfor 
fort i Frydenbergveien, i et område med mange barn på vei til og fra skolen daglig. I 
veistrekningen fra enden av bakken ved krysset Marens vei( på Myrvollsiden) over toppen og 
ned i dumpa til veien igjen krysser Marens vei er det dessuten kommet til ca. 20 barn i løpet 
av de siste 2 -3 årene. Her tar bilene ”fart” opp bakken og skaper uforsvarlige situasjoner. 
Dette må det bli slutt på. Vi har ingen barn å miste. 
 
Det blir daglig observert biler som kjører for fort i området. Dette er gjerne biler som skal 
levere og hente barn til SFO på Østli skole, samt biler som skal til skolen /fotballbanen etter 
skoletid.  
 
Over flere år har vi jobbet med holdninger knyttet til dette, - både gjennom vellet og skolen. 
Noen er likevel ikke innstilt på å følge fartsgrensene. Beboerne som bor langs veien har flere 
ganger stoppet de verste råkjørerne, og forklart hva det innebærer at de kjører så fort på denne 
veien.  De har også snakket med politiet om saken. Politiet har oppfordret beboerne om å 
oppgi bilnumrene til dem, slik at politiet kan kontakte de som kjører for fort. Situasjonen har 
likevel ikke bedret seg. 
 
Vi har drøftet saken på nytt i vellet denne høsten, og er kommet til at vi nå vil be kommunen 
om å gjøre området mer trafikksikkert ved å sette opp en fysisk hindring i veien. Vi foreslår 
en fartshump plassert rett etter at veien flater ut på ”toppen, nøyaktig plassering overlater vi til 
dere som har kompetanse på dette.  
 
Viktigst er at det skjer noe raskt. 
 
Vi håper på forståelse for dette – og ser frem til et videre samarbeid om saken.  
 
 
Med vennlig hilsen  
Nordre Greverud Vel 
 
 
Tone Holte 
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