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Innledning
Uttalelsen gis

¤ Personlig
Opplysninger om innsender
Fornavn

Rita og Morten
Etternavn

Husby
Adresse

Leistadvegen 14
Postnummer

Poststed

7560

VIKHAMMER

Telefon

95926013
E-post

ri-husby@online.no
Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen

¤ Nei
Navn på høringssaken

2017/590
Dato på kommunens høringsbrev
Saksnr./ref.nr.
Uttalelse til saken

Vi bor ganske nært Leistadkrysset på gnr 16 bnr 7(Fevold gård) og vil gi vår uttalelse ang. evt. travbane på Leistad.
Vi ser ut fra vegvesenet og Nye veier sine planprosjekter at det er rom for utvidelse av arealet rundt Leistad på sikt.
Det er planlagt 2 store rundkjøringer og er tatt høyde for en god del trafikk i området. Vi imøteser mye heller en
travbane enn for eksempel kjøpesenter eller div. industri. Travbane bør være sentrumsnært og det er absolutt
innafor her på Leistad, lett adkomst fra alle veier. Vet at mange påberoper seg at det er krise at matjord blir tatt
men med den fuktige myrjorda som er hos Jostein Engan så vil det ikke være noe problem å dyre opp minst like
dyrkbar mark i nærheten, noe de har lovet å opparbeide minimum 1:1 hvis det blir travbane. Ofte blir det mer å
utvinne fra nydyrka mark enn den som opprinnelig var der og et travanlegg kan lett gjenvinnes om det skulle være
så det skulle behovet for anlegget skulle endre seg. Den matjorda som nå trolig skal bygges ned av boliger i
Vikhammer sentrum er mye mer næringsrik men har ikke hørt så mye motstand der. Skjønner ikke helt motviljen til
enkelte ang. travbanen da dette vil være meget positivt for Malvik i sin helhet med aktiviteter for både barn og
voksne. Travmiljøet er ikke det det en gang var med mye fyll og folk som spilte over evne, hest er klassifisert som
landbruk nå og da videreføres dette i form av en travbane som blir flunkende ny og gir inntekter til kommunen som
er i vekst. Heste-SFO gir de heldige barna en utmerket anledning til å komme i nærhet av dyr og lære seg å
behandle/respektere disse.
Vi ser meget positivt på at det blir travbane på Leistad, ja til travbane!
mvh Rita og Morten Husby
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