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Fra: Kolbjørn Kyllo[koky@statoil.com]
Dato: 05.05.2015 22:49:07
Til: Postmottak.Malvik.kommune
Kopi: Walsø Vegar Christoffersen
Tittel: Klage på områderegulering for Hommelvik Sentrum, ang. sti over GBR 49/288, ref 2012/2013-131

Klage på områderegulering for Hommelvik Sentrum, ang. sti over GBR 49/288
Med referanse til brev 16. April 2015 (ref 2012/2013-131) angående vedtatt områderegulering for
Hommelvik Sentrum (Planid 201205).
Vi viser også til møte med Vegar Christoffersen Walsø 5. Mai 2015 om samme sak.
Vår eiendom (49/288) i Millers veg 28 Hommelvik, er berørt av ny områderegulering ved at det er planlagt
en sti over vår eiendom. Vi vil med dette klage på denne reguleringen som vil gi negative følger for oss.
Vår eiendom ligger i en «blind-veg» og det har stor verdi for oss at eiendommen ikke har
gjennomgang/-kjøring og ligger mot utmark. Dette var også en hovedgrunn til at vi kjøpte eiendommen i
2002. Området der stien er planlagt er i dag opparbeidet plen med bær-/frukttrær som brukes av våre
barn aktivt i lek. Det foreslåtte tiltaket deler vår eiendom i to deler og vil være ødeleggende for vår bruk.
Vi reagerer også på at vi ikke er kontaktet direkte i denne saken, og har heller ikke fått mulighet til å bidra
med utforming av tiltaket som er planlagt. Vi finner det merkelig at vår mening, og lokalkunnskap, ikke
har interesse ved utforming av et slikt tiltak. Vi har ikke fått informasjon om omfanget av en slik sti
(bredde, standard, belysning, gjerde, skjerming m.m.).
Vi observerer nå at det ved opparbeidelse av utearealet ved nye Hommelvik Omsorgssenter er påbegynt
en sti (gangveg?) i retning av vår eiendom. Vi mener her at det da tilrettelegges for gjennomgang over vår
eiendom uten at det er etablert avtale/løsning for dette. Vi henstiller kommunen om å stanse dette
arbeidet i påvente av en helhetlig avklaring rundt denne stien.
Med vennlig hilsen,
Tove Korneliussen og Kolbjørn Kyllo
------------------------------------------------------------------The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is
intended for the addressee only. Any unauthorised use, dissemination of the
information or copying of this message is prohibited. If you are not the
addressee, please notify the sender immediately by return e-mail and delete
this message.
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