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1. Etter årsmøtet har det skjedd en utskiftning i styret. Karl Hanseth gikk ut og inn kom Egil
Kragstad.
2. Nok om det formelle og over til det som er viktig, nemlig 3 utbyggingsplaner fra
kommunens side. De 3 sakene er
Tangen Senter utbyggingen (Ute på høring, frist ca 10/6)
Utbyggingen av skogen “bak” Furuvn (godkjent til å komme ut på høring)
Tangen Syd (Varsel om igangsetting, frist var 11/5)
3. Jeg kan si mye om status på disse og hvor vi er, men jeg skal ikke gjøre det her i dette
Infoskrivet fordi det blir for langt. Ta kontakt hvis du føler at du trenger mere informasjon.
4. Så, hva er aller viktigst akkurat nå og framover?
Det er at du (ja du ja) engasjerer deg personlig i dette nå!
Advokaten har gjort det klart at den eneste måten vi kan få til forandringer på, dvs å bli
hørt er ved at vi skaper debatt og mediasirkus og derved får politikerne på banen. Det er til
syvende og sist politikerne som sitter ved makten og som bestemmer alt. Det skal veldig
mye til for at de skal trampe så alvorlig i klaveret, at vi kan gå inn og “true” med rettsak
osv.
Det er mange ting som er meget alvorlig med den måten politikerne og plan- og
bygningsetaten bedriver prosess på her. Den eneste måten å få gjort noe med dette på er
ved å skape debatt om det og tvinge politikerne på banen slik at disse temaene blir belyst.
Slik at alle de alvorlige feilene som etter vår mening er der blir rettet opp.
Så langt har politikerne hatt lett spill med oss fordi vi ikke sier noe der hvor det teller
nemlig i media. Det er rart og sitte å høre på SV i kommunestyret som argumenterer heftig
for at Skogen “bak” Furuveien ikke bør bygges ut for så i neste sekund å godkjenne et
dårlig reguleringsforslag. Dette bør ikke gå upåaktet hen.
Vi må tvinge politikerne ut på banen og vi må engasjere menigmann over hele Tangen
fordi alt dette henger sammen. Det kan ikke styret gjøre alene, det kan ikke
aksjonsgruppa vår gjøre alene, og ikke minst det kan ikke advokaten vår gjøre.
Bare for å oppklare en missforståelse, vår advokat kan ikke fikse disse tingene for oss!
Han hjelper oss med formelle ting i alt dette. Som sagt det skal mye til før politikerne
tråkker så alvorlig ut i det at det blir advokatmat.

5. Nøkkelen til alt dette er det du som sitter med, for det er helt klart at hvis ikke alle
reiser seg så vil vi ikke blir hørt. Da er løpet kjørt! Det er nå toget går folkens. Til
neste år er vel mye avgjort (og sikkert lenge før det også) og da er det for seint for all
ettertid.
6. Et par scenarioer som allerede er eller kan bli realiteter.
Massivt med 2-veis trafikk i Vestoppfaret på 5,5 meter bred vei.
2.7 meter høye støyskjermer for alle i Vestoppfaret.
Siden veien er for smal til å snu lastebiler og trailere vil disse nå begynne å kjøre inn
Skogveien, rundt hele, ut Vestoppfaret slik at de kan rygge inn til varerampa.
Ekspropriering av eiendom i Skogveien.
Trafikk farlig for barn i Skogveien og Vestoppfaret.
7. Så hva kan du gjøre?
Har du ikke brukt pennen før så er tiden inne nå, skriv til avisen!
Kontakt de politikerne du kjenner og prøv og argumentere for våre synspunkter!
8. Hvis du trenger informasjon og bakgrunn osv så kontakt en av oss eller kom på
aksjonsgruppemøte hos meg på mandag 23.mai klokken 18:00. Vi bistår gjerne. Mye
har vi liggende elektronisk også.
9. Vi i styret og aksjonsgruppa jobber mye med dette om dagen (selvfølgelig) men det er ikke
nok, det er det sørgelige faktum.

På vegne av styret og andre som jobber med disse tingene ha en fortsatt god dag.
Roy

