
Elnesvågen  23/3-21

DETALJREGULERING FOR HATLEBAKKEN- NEDREGÅRD TIL

OFFENTLIG ETTERSYN. UTVALGSAK  5/2021

Eier av 46/10 og 46/214

Har sett på planene for utvidelse av Nedre Haukåsvegen til å omfatte neste byggefelt

vest ror 05.

Det var jeg som fikk Fræna kommune med på å regulere  46/10  til boligfelt .I første

.rkast fra kommunen var vegen  4  m  bred  og gangveg 2,5m. Etter flere møter fikk jeg

kommunen til å endre dette til 4,5 veg og 2m gangvei.

lock Watne og fam. Havnes med gardsnr  .  46/16 fikk henge seg pa som

blindpassasjer, og vegen ble utvidet vestover, og det er avsatt en innkjøring fra øst.

sa Vl mener at na er det nok trafikk i boligfeltet.

Nå vil også gård  45/5  og Dale bruk, bruke vegen til nytt boligfelt vest for oss og

utvide enda en gang vestover. Det kan vi ikke godta.

Hvor mange skal henge seg på, før kommunen må få andre avkjørsler . Nå må feltet

få en veg på vestsiden av feltet og tenke framover for det blir sikkert flere

vestover som ønsker veg .  Selsbakk og båthavn kunne allerede blitt kuttet vekk

og laget en felles avkjøring.

Det er kommunen  ,  som må ta ansvaret for trafikken og tegne en ende på bilvegen i

dette feltet, før en utvider med nytt boligfelt.

Visst noen av etatene er redd for at det blir for mange på vestsiden bør man heller

koble vekk en av avkjørsler til sjukeheim og båthavnen.

Om det er statens vegvesen  ,  fylkeskommunen eller Hustadvika så er det lov eller

plikt til å fordele trafikken fra nye boligfelt vestover, skal det bare klatte på gård

for gård uten tanke for trafikk i eksisterende boligfelt blir det farlig å bo her.

Lekeplassen ligger rett ved vegen  ,  og det bør monteres fartsdumper og nedsatt

fartsgrense.
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