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Avkjørselen til vår veg, SV4 er pr. dags dato vanskelig når det gjelder sikt nedover til høyre.

Den er bratt og krapp, spesielt i vinterhalvåret. Overvannet renner nedover vegen og innover I

krysset og avkjørselen som igjen omdannes til is som fører til vanskelige kjøreforhold spesielt

når man kommer fra rudkjøringen og skal inn i "vår veg”. Det er ikke ansvarlig å sette mer

trafikk på Nedre Haukåsveien pga de farer dette vil medføre i anleggsfasen og senere. Det blir

heilt feil at Haukåsveien som ikke på noen tidligere plan er blitt vist med forlengelse, men

som en blindveg, nå skal forlenges og trafikkmengden mer enn dobles.

Dette medfører at avkjørselen vil bli mye brattere og vanskeligere for oss som skal kjøre ut på

vegen og opp mot rundkjøringen ba

åde sommer og spesielt om vinteren. Vegen har en stigning på 11-12  %  opp til rundkjøringen.

Det ser også ut til at vegen kommer nærmere fellesgarasjene nedenfor avkjørselen.

Slik som reguleringsplanen er, ser det ut for at avkjørselen kommer lenger til ventre og blir

enda værre for oss. Vegen burde flyttes lengre mot høyre(sett nedenfra) slik at vår avkjørsel

ikke blir så bratt og krapp. I tillegg burde det legges en renne med rist over i vår avkjørsel for

å lede overfallsvannet nedover og for å unngå at overflatevannet renner inn i vår veg.

Vi håper at våre bemerkninger blir tatt til følge.

Vennlig hilsen
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