
Vi Sveio kommune

MAL FOR INNSPEL TIL KOMMUNEDELPLAN FOR
SVEIO  SENTRUM  2016  - 2028

innspel må vera så konkrete og tydelege at kommunen enkelt kan vurdere dei.  Der  det  er  forslag til nye/endra
arealføremål  i  plankartet så må det leggjast ved eit kartutsnitt, saman med denne mal. der det er teikna  inn  kva
område ein viser  til og kor stort omfang arealføremålet skal ha. Kart kan takast ut på wwwtonnakarting.

BRUK BLOKKBOKSTAVER

Namn
kontakt erson :

Adresse:

PostnrJ-stad:

E-postadresse:

Telefonnummer:

o n--o-

Thor  Egil  Mølstre

Vagedalen 40

5550 Sveio

thormoel@gmail.com

53740287  / 92668269
Er forslagsstiller grunneigar pà
føresle e omrâde?
innspel for
føl 'ande område:
Arealføremàl i
gjeldande plan?
(kan fyllasl ut av
kommunen dersom det
ikk`e er k`ent ,

Forslag til endra/nytt
arealbrukl

arealføremál  i  ny
plan:
(má fyllast ut dersom
innspelet omhandlar endra
arealbruk i forhold til det
gjeldande kommunedelplan
for sentrum viser))

Grunngjeving for
nytt føremål:
(bruk gjerne eige ark  I
tillegg)

Andre merknader:

Stad  I  Dato:

Underskrift:

JaX

Stad- Vågedalen («Gamlevegen»  i  Gards-
namn: vågedalen) nummer:

Kommuneplan:

Kommunedelplan:

Reguleringsplan:

Friluflsområde/frl-  X
område/ rønstruktur
Bustader:

Næring:

Senterfunksjon:
s  esifiser føremål

Veg: Omgjøring til sykkel- og gangsti

Anna:
s esifiser

Se eget vedlegg

Nei
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nummer:
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Forslag til kommuneplanen 2016 - 2028

Forslaget gjelder den kommunale veien Gamlevegen  i  Vågedalen, som har blitt gitt  navnet  Vågedalen
av kommunen. Vår bolig ligger svært  nær  denne veien. Områdene sør og øst for Vàgeda/en er under
utbygging, både til industri (industrifeltet nord for Ekrene) og beboelse (Rophus, Paradis osv).

Vàgedalen blir blant annet benyttet som skolevei og rekreasjons- og tursti av mange. Den nyttes også
som vanlig bilvei, men det er slik jeg forstår det ikke tillatt med tungtrafikk på denne veien.

Veien er også av historisk betydning. Tallet 1865 er hugd inn i fjellet ved veien, og det antas at det var
hit de var kommet med veien fra Haugesund under Kong Karl av Sverige og Norge i 1865 På Kvala er
det en lignende innhugning i fjellet som var laget året før, kjent under navnet Det norske og Svenske

flagget. Det tok altså ett år å bygge veien fra Haugesund til Sveio (Ref. Alf Saltveit). På grunn av den
lune beliggenheten og frodige vegetasjon har veien siden den ble bygd også vært benyttet som en

møteplass, det ble i mellomkrigsàrene arrangert dans ved veien osv.

Det er uansett svært viktig, i en slik utbygningsfase som vår del av kommunen nå er i, at det blir sørget
for à skille næringsområder fra bolig- og rekreasjonsområder i størst mulig grad.

Vårt forslag til kommuneplan er derfor at:

o  Et gjennomkjøringsforbud innføres, slik at kommunen får en gratis sykkel- og gangsti til Vikse
Skule

-  Vágeda/en oppgraderes til tur- og rekreasjonsområde

-  Veien skiltes med forbud for lastebiler, da det er klart at det er disse som medfører den største
slitasje og helse-, miljø- og sikkerhetsfare

-  Veien markedsføres og utrustes som et rekreasjonsområde

Ved å sikre det første punktet, har allerede kommunen sørget for at mulighetene for en fremtidig bruk

av Vâgeda/en som rekreasjonssted på Iik linje med Ryvarden Kulturfyr, dog uten de driftskostnadene

Kulturfyret har.

Med hilsen
Brit Elin og Thor Egil Mølstre
Vågedalen
5550Sveio


