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Kommentarer til varsel om oppstart av mnrädeplun for Ekrene Vest med både fokus pa
umrådeplancn generell men og spesielt trasevalg for sykkel og gangsti.

Undertegnede som eier av eiendom  71/4  sammen med Svein Erik Bjelland og Bodil Bjelland og der

eiendommen var grenser til Fylkesvei 541 fra Torvhidleren i sør til eiendom 71/ 114  i  nord, samt eventuell

fremtidig ny vei til Ropus og kloakkpumpestasjon er vi de som er mest berørt av oppstartvarselet som nå er

lagt ut. Grunnlaget for vår vurdering er den informasjonen som kommunen har sendt ut i brev av  21.12.2011
samt brev av  14.03 2012  og 27.02  2018  med vedlagte karter/ inntegnet planområdet. Når det 'elder gang og

sykkelvei har vi oppfattet kommunens oppstartvarsel slik at gang — og sykkelvei skal legges parallelt med

fylkesveien. I varsel fra kommunen av  27.02.2018  er sitat »planområdet utvida mellom Fv 541 og

Viksetjorden natur reservat, dette blir gjort for å utgi-eie mulighetene for alternativ trase for ny gang —og

sykkelvei til Vikse skole og videre til Stmumaveien». Våre bekymringer og skepsis for at utvidelse av

planområde nå vil medføre at tidligere planlagt trase helt inn til Vågedalsveien fravikes. og at ny Imse

planlegges over dyrka mark. Når det gjelder ny fremtidig Ropusvei er vi usikker hvor denne vil bli lagt men

det kan vel være en mulighet for at den vil berøre oss itilkopling mot fylkävei. moakkpumpætasjon er og en

installasjon som ut fra de kartet som er laget, samt samtaler vi har hatt med kommunen vil berøre oss med

infrastruktur i form av veier og grøiter. Det kan på dette tidspunkt i prosessen også være andre elementer

som vi ikke er 'en kjent med. Felles for varselet og det videre arbeidet fra kommunens side er at vi tas med i

det arbeidet som nå starter opp. Vi er opptatt av fremtidige løsninger er til  å  leve med for neste generasjoner.

Følgende argumenter varsles opp mot områdeplan for Ekrene Vest

-  Gården er i dag i aktiv dritt med  9  amme kyr, ungdyr og ca.  50  vinter fora sau.

- Fylkæveien skiller driltsbygninger og våningshus/ tunet og ble for ca.4o år siden godkjent som

gårdsnm ned veisldlt av fylket og vegvesenet og veien er detiner som en 5okm/t sone.  I  Wikipedia er

gårdstun forklart som åpent, sentralt samlingssted innenfor et gårdsbruk Som romslig begrep

oppstår et tun når driftsbygningene blir plassert så tett at de danner et romlig fellesskap sammensatt

av ett eller to våningshus fjøs og låve.

- Vier forespeilet en trase langs fylkesveien helt fra første utkast  2011  til d.d.

— Ved  å  foreslå en ny gang—og sykkelvei på vestsida av løa vil dette skape store driitsmessige problemer

for dyr som daglig skal ut og inn av ijøs/ sauehus samt at gårdens dyrka mark blir skilt i to parseller

med en gang og sykkelvei 'ennom. Dette vil 'øre drittsituasjonen håpløs.  I  tillegg vil truede

fuglearter som vipe, spov, kjell m.fl. som hekker inne på dyrka mark ikke lenger få den nødvendige

fred som de trenger i hekketiden.



Ved  å  legge gang og sykkelveien langs fylkesvei må veien legges slik i terrenget at en tar minst mulig
av dyrka  mark.  Det som må gravs opp av dyrka mark må transporteres ut på områder på bætående

bakke som ligger lavt og planeres ut. Øvrig overskuddsmasse som blir til-engelig skal transporteres

til utmark for utfylling.

Utfordringer som ligger rundt gårdstunet med små avstander mellom bygninger og vei/fremtidig

gang og sykkelvei kan løses med god planlegging samt konstruktiv vilje fra begge parter.

Trafikk faren er ekstrem slik den er i dag, både for våre barn og dyr. Bare de siste ukene har det vært

4-5 alvorlige utfor kjørsler, kollisjoner og nestenulykker.

Gang — og sykkelvei er mer for oss en bare vei til Vikae Skole, det skal være en vei som knytter husene

som ligger langs denne veien sammen og som også kan knytte gang og sykkelveien sammen med

veien inn iVågedalen.

Vi er villig til  å  samarbeide med den beste intensjon om gang og sykkelvei, selv om hager, gårdstun

og gårdsplaaser blir direkte berørt av utbyggingen. Vi forlanger samtidig å være med på å utforme

detaljer slik at konsekvensene for gårdsbruket blir mest mulig er skånsom, og er til  å  leve med i

fremtiden

En absolutt betingelse for dette er at:

En ny gang — og sykkel vei skal følge/legges parallelt langs dagens fylkesvei 541, noe annet er helt uaktuelt.

Imøtescr et positivt svar.
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Med vennlig hilsen
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