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Vedlegg:

Som en innbygger i Malvik kommune ønsker jeg å skrive min mening angående utbygging i Malvik kommune. Vi er familie på fem som bor langs Malvikvegen
372.
Vi har utsikt mot vikhammerløkka og vakre Trondheim fjorden.
Jeg vil først uttrykke meg til at det blir en glede å se Malvik kommune bli et livlig sted i framtiden. Med det så gleder jeg og mine til utbygging av kommunen.
Utbyggingen fører til at vi får nabo på åkeren som ligger nedenfor klarinettvegen/Malvikvegen. Noe som er veldig fint. Men hvordan har dere vurdert trafikkflyten
rundt vikhammerløkka områden? Som jeg har forstått på kartet, så er det tegnet en kjørevei på øverste siden av eksisterende togskinne. Med flere innbyggere så blir
dette utfordrende med tanke på høytrafikk. Veien vil være knyttet til nye barnehage veien, noe som fører til økt trafikk.
Veldig fint at det tenkes miljøgate på Vikhammer. Men det høres helt absurd at trafikken fra nord mot sør før rundtkjøring på vikhov skal være 50km/t. Hvorfor kun
miljøgate kun fra rundtkjøringen til lyskrysset? Har selv opplevd og observert at trafikkenfarten er langs Malvikvegen er langt over den oppgitte fartsgrense.
Forbikjøring som sjokkerer og er farlig.
Jo flere bolig og innbygger jo mer trafikk blir det. Håper dere tenker gode tiltaker ved trafikken. Dette vil bli en vei passert av flere i løpet av en dag. Dette blir en
vei som skal brukes av flere barn som skolevei. Det er veldig viktig at det tenkes smart og for innbyggere i framtiden.
Selv har vi skolebarn som ofte opplever kryssing av Malvikvegen skummelt ved rushtiden, og vi har valgt å kjøre de til skolen. Trudde at alle barn hadde rett til
trygg skolevei. Synd at våres ikke er inkludert i den vurdering, håper at barna i framtiden blir.
Med vennlig hilsen,
Suban Mohammed
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