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Hei, høsten og vinteren begynner vel å nærme seg nå...
1. Så snart er det snø og kanskje vinter. Da kommer de som skal brøyte for oss, og de trenger
samarbeid fra all oss. Dvs, vær så snill og ikke parker slik at snømåkeren ikke kommer fram.
Du kan være sikker på at når snøen laver ned så er det en fair sjanse for at snømåkeren
kommer den morgenen før eller seinere. Kommer han ikke fram snur han bare og brøyter ikke,
og han avgør til enhver tid hvor han kan brøyte eller ikke.
2.Og det gjør også de 3 store utbyggingssakene som har direkte innvirkning på vårt nærmiljø.
Dere har vel lest avisen kanskje. Derfor må vi begynne igjen og engasjere oss og bli synlige
igjen. Synlige i avisinnlegg, artikler, snakke med politikere osv. For de som ikke vet hva dette
handler om så er det følgende 3 utbygginger.
Tangen Senter -

Tange Syd -

Jørgen Bernersvei -

Tangen Senter skal bygges utkraftig. Det blir ca 78 boliger. All inn- og
utkjøring skal foregå via Vestoppfaret (og dermed også Skogveien).
Vårt hovedmål her er å endre det slik at Vestoppfaret ikke får all
inn- og utkjøring.
Her skal man bygge nytt kommunehus der hvor ungdomsskole osv er
idag etter at man har solgt Varden (noe som vel er iferd med å skje).
Denne reguleringsplanen vil blant annet regulere innkjørslene til
Vestoppfaret og Skogveien.
Vårt hovedmål her er å endre det slik at Vestoppfaret ikke får all
inn- og utkjøring.
Det planelegges bygging av 60 nye boliger mellom Jørgen Bernersvei
og Lampepusserveien. Meningen er at all trafikken skal ledes ut til
Riksveien gjennom Skogveien (og dermed også Vestoppfaret).
Vårt hovedmål her er todelt. Vi ønsker at antall boliger skal minst
halveres og mer til. Det andre hovedmålet er at med dagens
situasjon så kan ikke utkjøring foregå via Skogvn osv.

DERFOR innviterer jeg til aksjonsmøte hjemme hos meg førstkommende
TIRSDAG 31.oktober klokken 18:30. Vi skal ha styremøte først så ikke kom før.
Dette er nok siste sjanse til å påvirke i den grad vi kan så møt opp hvis du vil. Vi trenger all
den hjelp vi kan få.
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