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Viktig informasjon om Tangen Senter utbyggingen
Nå på torsdag viser det seg plutselig at det skal være en befaring av kommunestyret på Tangen Senter
utbyggingen. Denne informasjonen befinner seg ikke på kommunens websider som den siste tiden har hengt
etter. Ordføreren sier at det skyldes mye sykdom og beklager dette.
Vi har funnet ut følgende (takk til Christen og ordfører). Befaringen av Tangen Senter utbyggingen starter
på Esso Tomta klokken 13:30 nå på torsdag (29/03). Den varer fram til ca 14:30. Derpå beflytter politikerne
seg inn i samfunnshuset hvor så planutvalget har møtet for å behandle denne saken. Dette varer fram til ca 15:30.
Så begynner ekstra formannskapsmøte hvor salg av Varden (eventuelt) skal opp. Ca 17:15 starter så det regulære
formannskapsmøtet hvor Varden kommer opp sist. Deler av Varden utbyggingen, spesielt miljøgaten og kanskje
veiløsninger vil gripe direkte inn i Tangen Senter utbyggingen. Derfor er denne av interesse for oss.
Dette folkens kan bety at løpet er iferd med å kjøres. Dette varselet kommer med veldig liten frist, og
det starter på et tidspunkt på dagen da de fleste gjør det de må, nemlig å forsørge seg og sine. Allikevel vil vi
oppfordre de som kan, de som kan ta seg litt fri til å gjøre dette og møte opp. Det er veldig viktig å være synlig,
det er veldig viktig å være synlig på torsdag, og man får sjansen til å være synlig overfor både utbygger og alle
i kommunestyret. Så vær så snill, hvis du kan ta deg litt fri møt opp på dette og vis politikerne at vi har
mange ansikter, og at vi mener noe om nærmiljøet vårt.
Christen har allerede vært ute og kjøpt merkebånd slik at vi kan merke hele Vestoppfaret med
støyskjermsgrenser (slik som vi har gjort før). Jeg tror også at Torstein organiserer presenningen opp igjen slik at
vi kan vise hvor nærme dette kommer husene. Vi får også kanskje sjansen til å kreve at utbygger viser hvordan
varelevering ute skal foregå, og da kanskje en sjanse til å vise hvor håpløst dette kan bli. I det hele tatt kan det
hende at vi kan få inn flere innspill og kommentarer som kan påvirke kommunepolitikerne på en direkte måte.
Det er iallefall viktig at vi stiller opp som en motvekt til alt det som Kjøpesenter holding og kompani sikkert
kommer til å si og skryte av.
Jeg skal prøve å få ferdig en liten liste med saklige, direkte, enkle og viktige spørsmål/motsetninger som
vi kan levere i skriftlig form til politikerne på befaringen som de så kan ta med seg inn i utvalgsmøtet etterpå.
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