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Emne: Melding om høring og offentlig ettersyn av områderegulering for Vikhammer sentrum. Dette er en
mail med det riktige vedlegget vi vil oversende til dere. Se bort fra den forrige mailen. Beklager feil.
Vedlegg: Områderegulering.pptx
Dette er en mail med det riktige vedlegget vi vil oversende til dere. Se bort fra den forrige mailen.
Beklager feil.
Hei.
Vi bor på Vikhammer, Asplundveien 8B og har problemer med store renovasjonsbiler.
De har ikke en snuplass, siden den er barrikadert av eierne Asplundveien 15, 17 og 19.
En offentlig regulert snuplass ved enden av Asplundveien, som er en blind vei, er fjernet fra
kart og barrikaderes, siden kommunen solgte eiendommen 17.
Gjør dere oppmerksomme på at denne løsningen som vises på kommunekart, slide 1 er gjort uten
et politisk vedtak om snuplass.
Deler av Asplundveien vises som adkomstvei uten veikant ved eiendommene 15, 17. Spørsmål:
Hvorfor?
Det betyr at store biler blir presset over på naboeiendom.
Ved 2 anledninger har vi gjort kommunen oppmerksomme/klaget skriftlig på de faktiske forholdene
uten reaksjon fra kommunen.
Slike ting, når en regulert og veldig etterspurt snuplass, av tom renovasjonsselskap, fjernes ved
en blindvei, samtidig deler av veien innsnevres med massiv mur (veikant fjernes) bare ved
bestemte konkrete eiendommene, kommunen stilletiende forandrer regulerings kart uten politisk
godkjenning og baserer nå sine nye planer på uriktige kart, vekker et naturlig spørsmål. Er det
særbehandling av enkelte som foregår i det stille har?
Ber dere å se på saken grundig og opprettholde den regulerte snuplassen på Asplundveien og ikke
innsnevre Asplundveien ved å fjerne veikant ved snuplass.
Ber om å se nøye på de siste byggetillatelsene som ble gitt i strandsonen.
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Regulert snuplass ved
enden av Asplundveien,
som er en blindvei er
fjernet i den nye planen!

Det er bygget sammenhengende
bygninger i det meste av området
(brannfarlig) med kontroversiell
byggetillatelse, som ble gitt i
etterkant av byggearbeidet i
strand sonen. Beplantingen er
ødeleggende både for utsikt for
fastboende og tilsvarer ikke norsk
kystnatur. Kystlinje er gjort
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