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Vedlegg:
Hei!
Min kone og jeg fikk for noen måneder siden nyss i at det var noen som planla etablering av en «økolandsby» i Malvik kommune. Vi
har nå fått sporet opp initiativtaker Per Frost, og hatt et møte med ham, der han har redegjort for planene. Dette er noe vi ønsker å å
bidra til å realisere!
Rådmannen argumenterer i saksframlegget med at det er tilstrekkelig boligkapasitet i forhold til prognosene for befolkningsutvikling,
og foreslår kun fortetting i 4 eksisterende boligområder. Konseptet med «økolandsby» vil imidlertid appellere til et annet segment i
befolkningen enn de som ønsker å bo i et vanlig boligfelt. De som bosetter seg i en økolandsby vil i hovedsak komme på grunn av
økolandsbyen, og kan regnes som tillegg til den «normale» befolkningsøkningen. Spesielt når avstanden til Trondheim er så liten, vil
det ikke være noe problem å fylle opp Malvikbakk økolandsby med entusiaster som oss!
Dersom kommuneplanens arealdel åpner opp for en «økolandsby», kan min kone og jeg tenke oss å flytte til området ganske raskt, og
være med å planlegge og starte opp arbeidet med å realisere økolandsbyen. Jeg har en bakgrunn som passer godt for dette. Jeg er
utdannet ingeniør i bygg- og anleggsteknikk, «øko»-agronom og ressursgeograf (cand. scient.). Jeg har også gått kurs i
"permakultur". Jeg har i hovedsak praksis fra kommunesektoren, innen teknisk og landbruk, men har også jobbet i det private, som
plankonsulent.
I og med at rådmannens behandling av saken synes å være avsluttet, tillater jeg meg å sende dette innspillet til representantene i
politisk utvalg, med kopi til kommunens postmottak. Ber om at det blir inntatt i kommunens saksbehandlingssystem.
Med vennlig hilsen
Trond Tangen-Langseth

