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Innspill til områderåderegulering for Vikhammer sentrum 2018,
saksnummer 2015/2020
Undertegnede er eier av gnr. 4 brnr. 33 i Asplundveien på Vikhammer. For over 40 år siden
ble deler av vår tomt og nabotomten gnr. 4 brnr. 20 regulert inn et betydelig areal for bruk
til lekeplass (f_BLK1). Denne lekeplassen har aldri blitt realisert. Det er unaturlig at denne
reguleringen opprettholdes da det er en stor lekeplass (f_BLK2) på 600 m2 for boligområdet
B7, 75 m fra disse to eiendommene. I [3] side 6 er det krav om nærlekeplass 150 m unna og
f_BLK2 oppfyller således dette.
Ifbm at det nå legges tilrette for områderegulering for Vikhammer sentrum er det rimelig at
det stilles krav til at det bygges lekeplasser i disse nye boligområdene. Ihht. ref. 5
fremkommer det at boligområdene B4 og B5 tilsammen er langt større en B7 uten at det
framkommer at det er regulert inn lekeplasser. Dette kan oppfattes som at f_BLK1 og f_BLK2
skal tjene som lekeplass for de nye store utbyggingsområdene B4 og B5.
Vi ber derfor om at tomtearealene som er planlagt brukt til f-BLK1 frigis og at det legges
planer for lekearealer i de nye utbyggingsområdene. Frigivelse av arealene i f_BLK1 vil også
gjøre det mye enklere å evt. fortette Asplundvegen 11 og 13 slik intensjonen er i det nye
områdereguleringen.

Eiere av Asplundvegen 13
Kristin Pleym og Jan Roar Pleym
Anders Søyseths vei 15
7056 Ranheim
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