Fra: Aune Ingrid (ingrid.aune@malvik.kommune.no)
Sendt: 27.05.2018 19:33:34
Til: 'dl.sjolyst@bhg.no'
Kopi: Ratvik Anne Guri; Postmottak.Malvik.kommune
Emne: SV: Vedrørende Sakslund terasse, kommunens arealplan
Vedlegg:
Hei Mari,
Til informasjon – kommunestyret skal ikke fatte endelig beslutning om denne eller andre forslag som har kommet
inn til kommuneplanens arealdel på førstkommende kommunestyremøte. Kommunestyret skal derimot beslutte
hvorvidt kommuneplanens arealdel skal ut på offentlig høring – der det blir gitt rom for nettopp å komme med
tilbakemeldinger slik du gjør nå.
Endelig beslutning i denne og i alle sakene som ligger til kommuneplanens arealdel vil bli til høsten, etter
høringsrunden er gjennomført.
Takk for at du engasjerer deg, og håper dere også engasjerer dere i høringsprosessen om det er relevant, da blir
tilbakemeldingene deres ivaretatt som en del av saksbehandlingen i saken.
Beste hilsen
Ingrid Aune
Ordfører i Malvik kommune (Ap)
Fra: dl.sjolyst@bhg.no <dl.sjolyst@bhg.no>
Sendt: fredag 25. mai 2018 09:32
Til: Aune Ingrid <ingrid.aune@malvik.kommune.no>; Ratvik Anne Guri <Anne‐Guri.Ratvik@malvik.kommune.no>
Emne: Vedrørende Sakslund terasse, kommunens arealplan
Viktighet: Høy

Hei,
Jeg er blitt gjort oppmerksom på prosjektet "Sakslund terasse" her på Hundhamaren, og at kommunens
arealplan skal behandles førstkommende mandag. Jeg er også av foreldre i barnehagens nærområde blitt
gjort oppmerksom på at det fra utbyggers side kommuniseres at Sjølyst FUS barnehage "ikke har noe i mot"
denne utbyggingen. Her vil jeg gjerne komme med noen kommentarer.
Undertegnede ble av utbygger informert om planer om utbygging for mange år siden (5?) på det gjeldende
arealet. Dette så den gang ut til å være et prosjekt i langt mindre skala enn det vi nå ser i saksfremlegget
Sakslund terasse så vidt jeg kan se. Samtidig er jeg blitt fortalt at det planlegges å anlegge
permanent vei/adkomst rett i bakkant av barnehagen vår ‐ slik jeg forsto det den gangen var det kun snakk
om anleggstrafikk i byggeperioden.
Jeg ønsker at det skal noteres at Sjølyst FUS barnehage har store motforestillinger mot at det anlegges en
bilvei rett bak barnehagen, i et areal vi nå benytter som turområde. Enda viktigere ‐ våre minste barn har
soveplass i vogn på denne siden av bygget, skjermet under tak og skjermet for lyd ‐ bilvei her vil ikke være
positivt for barna i vår barnehage og vil være svært forstyrrende når de skal hvile/sove.
Jeg ber om at disse synspunktene blir tatt med i den totale vurderingen som skal gjøres.
Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med undertegnede.
Med vennlig hilsen
Mari Westerhus

Daglig leder
Sjølyst FUS barnehage as
Sjølystveien 43
7562 Hundhamaren
Mobil: 47807776
Fakturaadresse:
Sjølyst FUS barnehage as
Postboks 4970, Vika
8608 Mo i Rana

