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Stenbråten skole - Oversendelse - Klage på støy fra ballbane

Vi viser til mottatt henvendelse vedr. generende støy fra ballbane på Sten bråten skole.

Etter ferdigstillelse av ballbanen på skolen ser vi at den er mye brukt både i og utenom skoletiden. At
våre anlegg er attraktive synes vi er bra, da skolens utearealer også skal være en møteplass for
nærmiljøet som skal være tilgjengelig for allmenheten utenom skoletid. Dog må bruken av arealet ikke
forstyrre den alminnelige ro og orden.

Til deres orientering er det politivedtektene for Oslo kommune§ 2-1 som regulerer den type støy som
er aktuell i denne saken:

5 2-1.Ro og orden på offentlig sted :
På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk
som forstyrrer den alminnelige ro og orden. Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av
offentlig sted plikter å overholde nattero etter kl. 23.00 og til kl. 06.00.

Vi vil som rektor på Stenbråten skole tidligere har meddelt påse at det settes opp et skilt på plassen
som regulerer bruken. Vi håper at dette kan gi resultater.

Undervisningsbygg vil gjennom driftsmøter med skolen følge utviklingen videre for evt. å vurdere
andre tiltak dersom dette blir nødvendig.
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