Vikhammer, 6.august 2018
Malvik kommune,
v/Per Olav Brattås,
Postboks 140,
7551 Hommelvik.
per-ottar.brattas@malvik.kommune.no
OMRÅDEPLAN VIKHAMMER SENTRUM
Det er med den største forbauselse en sitter og leser reguleringsplanen for Vikhammer
Sentrum.
Hvordan kan dere politikere gå inn for en slik regulering. Først vil dere rive 3 enkeltstående
hus langsmed Seljevegen som ble bygget på 1960 tallet, og i ett av husene har en og samme
familie bodd hele tiden, og erstatte disse med store blokker. Dette igjen vil ødelegge for alle
husene som ligger på motsatt side av Seljevegen. Det er tidligere bestemt at det skal taes
hensyn til eksisterende boliger m.h.t utsikt og solforhold. Det står så fint beskrevet i
prospektet at dette ikke vil ødelegge for noen. En skal tro at det bare taes hensyn til ny
bebyggelse.
Videre så vil dere bygge BLOKKER for bolig og næring på den gode dyrkamarka som ligger
mellom Asplundvegen og gården Vikhammer Øvre. Hvorfor vil dere ødelegge et godt
boområde med slike massive bygninger? På denne åkeren, hvis den bebygges, bør det
komme noen "lettere" eneboliger / småhus i rekke som harmonerer med den gamle
bebyggelsen.
Hvis det absolutt må komme næringsbygg, noe som helse og omsorg, (noe annen næring vil
mest sannsynlig ikke ha livets rett der), så bør de plasseres på området hvor det pr. i dag er
legekontor og sykehjem. Vi håper dere lokalpolitikere tar dett på alvor, og viser at dere ikke
vil ødelegge et godt bomiljø.
På vegne av følende oppsittere:

Sverre A. Evensen/sign
Kirsten Raaen, Seljevegen 5
Line Hansen, Seljevegen 3
Espen Bakke Kristiansen, Seljevegen 2
Berit og Harald Lillehaug, Seljevegen 4/ 4B
Tore Haustveit Seljevegen 6
Kay Tony Øwre, Heggvegen 3
Knut Erik Wik, Kongshaugvegen 6
Berit og Eivin Røskaft, Kongshaugvegen 12
Ragnhild og Kjell Digerud, Asplundvegen 2
Else og Sverre A. Evensen, Asplundvegen 5
Hanne og Roy Tronstad, Asplundvegen 7
Viskan Okhaev, Asplundvegen 9
Thor Arve Overvik, Asplundvegen 11
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