NOEN KONKLUSJONER FRA
INFORMASJONSMØTET OM BORGENS UTVIKLING
MED ORDFØRER TOM STAAHLE
1. Butikken på Borgen.
Ullensaker kommune har lagt til rette for butikk, men det er opp til private aktører å
etablere på den aktuelle tomta som er regulert til næringsformål. Det foregår nå en
prosess for etablering av butikk og nærmiljøsenter. Formell prosess i kommunen skal
gå smidig. Rekkefølgekrav er fjernet. Ordføreren er ikke bekymret for butikk ved
E6/E16.
2. Tilbud for barn og unge utenom idrettslaget.
Staahle oppfordret foreldre/besteforeldre til å engasjere seg i egne barn og
barnebarn. Tøft miljø med rus og vold blant barn og unge helt ned i 12-års alderen.
Det er 2 ungdomshus i Ullensaker kommune (Kløfta og Jessheim) og kommunen har
ikke økonomi til flere. Det er mulig å bruke skoler og man kan søke økonomisk støtte
flere steder: Grendepotten, Frifond, Sparebankstiftelsen og kommunen. Velvillighet i
kommunen til gode prosjekt med lokalt initiativ.
3. Grøntområdene inne i og i ytterkant av boområdet som kan bli bebygget.
Tomtene er i dag i et LNF-område. Aktører ønsker endringer.
Grøntområdene er i dag ivaretatt i kommuneplanen som gjelder for 4 år av gangen.
Planen er til rullering. Administrasjonen jobber med dette nå og alle innspill vil bli
hørt. Følg med!
Hva slags boliger: 75% av alle boliger kommer på Jessheim, 15% på Kløfta og de
resterende på øvrige tettsteder. I Borgenmarka vil det hovedsakelig bli lagt ut
eneboligtomter.
4. Brøyting/strøing om vinteren.
Fylkesvegene er Akershus fylke sitt ansvar. Kommunale brøytemannskaper har hatt
mye å gjøre denne vinteren. Utgiftene er det dobbelte av brøytebudsjettet.
Definert standard ved brøyting med prioritert rekkefølge. De små vegene tas til slutt.
Brøytebilene har GPS-sporing. Bruk meldeknappen på kommunens hjemmeside hvis
forholdene er ille. Ordføreren ber om forståelse.
5. Bommen ved Børgevegen.
Den feil monterte bommen vil bli satt opp på nytt i løpet av våren.
6. Overtakelse/utvidelse av Johanne Borgens veg.
Vegen er ikke overtatt av kommunen og brøytes av private. Vegen er regulert som
privat veg og grunnen er privat. Likhetsprinsippet må etterleves, så om kommunen
overtar den vil dette skape presedens. Det sitter langt inne at det offentlige tar over
private veger. Det kom opp informasjon om kommunal pumpestasjon og rørgater i
vegen. Ordføreren skal sjekke og kommer med tilbakemelding til Borgen Vel.
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7. Busstilbudet til Kløfta/Jessheim.
Borgen er det tettstedet i kommunen med dårligst busstilbud. Ullensaker kommune
melder inn behov, men styrer ikke tilbudet. Kan bruke skolebussene, for de har plikt
til å ta med vanlige passasjerer. Rute 460 har 30 min. og times ruter og stopper på
Borgen. Ruter har nå matebusser til togstasjoner. Noen er fornøyd, noen ikke.
Det tas kontinuerlige målinger på bussene og passasjerantallet styrer rutetilbudet.
Borgen når ikke opp fordi det er for få reisende.
Ruter har skjønt at Ullensaker er en kommune med formidabel vekst. Det jobbes for
å få igjen ekspressbussen på morgenen fra Jessheim via Kløfta og gjennom
Groruddalen.
Oppfordring om å bruke den nye Ruterappen for å finne ut hvilke busser som går
hvor og når og også melde inn behovet for bussruter på den samme appen.
8. Borgen skole – kapasitet/utvidelse?
Ullensaker kommune har åpnet/rehabilitert én skole nesten hvert år siden 2001. Stor
skoledekning. Bygger skoler for framtida. Nå gjenstår avklaringer for Borgen,
Mogreina og Åreppen skole. Borgen skole må tas. Kommer en 1. klasse til i august
pga. stor tilflytting. Det er ikke foretatt investeringsvedtak, men er på gang. Utvidelse
av P-området og leikeområdet vil bli igangsatt. En investering på utvidelse av Borgen
og Mogreina skoler vil bli spilt inn til høsten. Ordføreren tror Borgen skole kommer
ganske godt ut.
Fra salen meldes det om ønske om bedre lys på uteområder ved skolen. Det
oppfordres også om at FAU-representanter benyttes ved kommunale behandlinger.
9. Lademuligheter.
Angående tomta ved E6/E16 er ikke siste ordet sagt. Der kan det bli ladestasjoner
hvis butikksenteret kommer. Eieren av parkeringsrampa på Borgen kan søke om
tilskudd til etablering av ladestasjon. Tilskudd finnes til dette.
10. Ytterligere punkter fra salen?
Ønske om fartsdumper på Gml. Kongsvinger veg for det kjøres veldig fort. Ordføreren
tar med seg innspill. Dette ønskes også i Fredrik Borgens veg og Myrhusvegen. Noe
er på gang i Myrhusvegen.
Sykkelveg er ikke planlagt i Rambydalen, men ønske om utbedring/utvidelse. Skal
prøve å få den inn på NTP (Nasjonal Transportplan).
Oppfordring til å melde inn til kommunen om man mener noe om veger.
Bruk Ullensaker kommunes kanaler, facebook, konstruktivt. Ordfører Tom Staahle
svarer også på alle sosiale medier.
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