Bjørndal boligsammenslutning
er en fellesorganisasjon for beboerforeninger, borettslag,
sameier og huseierlag på Bjørndal. BBS skal bidra til å
skape et trygt og godt bomiljø for befolkningen på
Bjørndal og hevde medlemmenes felles interesser overfor
myndigheter, opinion og næringsliv.

Vår dato

Vår referanse

7 januar 2020
Vår saksbehandler

Tidligere dato

Tidligere referanse

Ragnar Hafsøe
Telefon : 926 65 224

Epost: ragnar-bbs@hafsoe.no
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til
Bymiljøetaten
Postboks 636 Løren
0507 Oslo
TILTAK FOR Å SIKRE FREMKOMMELIGHETEN FOR GÅENDE I KRYSSET/
OMRÅDET SLIMEVEIEN – ÅSLANDHELLINGA - TROLLSTIEN – ÅSLANDVEIEN
PÅ BJØRNDAL
1.

I området syd på Bjørndal, i forbindelse med Slimeveien, er det forhold som Bjørndal
boligsammenslutning anser som utrygge for gående å ferdes i.
Området er preget av mye trafikk, og hyppig busstrafikk som del av trafikkbildet. Det er
derimot ikke lagt til rette for sikker kryssing av veier for gående i området.

2.

Området som anses som utrygt for gående å ferdes i er spesielt krysset/området SlimeveienÅslandhellinga-Trollstien-Åslandveien. Se rød markering på bildet.

3.

I området er det mye trafikk, og en stor del av dette er kollektivtrafikken med bussrutene 71A,
77 og 77X. I Slimeveien, rett før krysset Åslandhellinga/Trollstien, er det bussholdeplass på
hver side av Slimeveien. Det er også anlagt snuplass for busser i enden av Slimeveien i
samme kryss for busser som ikke har rute også langs Trollstien.
I tillegg er det busstrafikk, og annen trafikk i Trollstien.

4.

Gående fra de ulike områdene, og som nyttet kollektivtrafikk, krysser veinettet uten at det er
lagt til rette for at det er mulig å sikre at veien kan krysses på en trygg og forsvarlig måte. Det
mangler gangfelt, opphøyde felt, skilting eller andre tiltak som vil gjøre det sikrere og
tryggere å krysse veiene i området.

5.

Bjørndal boligsammenslutning anmoder om at det gjøres tiltak i ovennevnte område slik at
det sikrer at gående kan ferdes i området, og bl a krysse veiene på en trygg og sikker måte.
Med vennlig hilsen
Ragnar Hafsøe
Styreleder i BBS
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