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Sammendrag av møte mellom Malvik kommune og hjemmelshavere for
Millers veg 28 angående klage på områdereguleringsplan for Hommelvik
sentrum
Hei
Her følger et sammendrag av hva vi gikk igjennom, den 9.7.2015, da jeg var på deres eiendom i
forbindelse med deres klage på områdereguleringsplanen for Hommelvik sentrum.
Det ble sett på hvor omtrent regulert trase for sti går og det ble påpekt at det har utviklet seg et
tråkk fra stikkveg til Nessbakkvegen over deres eiendom som benyttes forholdsvis ofte av
personer uten tilknytting til eiendommen. Om sti etableres slik den er regulert i dag, med åpning
over tomta til Johan Nygaardsvolds Museum, mener dere at det fortsatt vil være uønsket trafikk
fra sør og at det dermed vil oppstå to ferdselsveier, istedenfor én slik det er vist i plankartet.
Det ble sett på to mulige alternative traseer for sti/snarvei, som bør vurderes sett i forhold til
regulert situasjon. En går langs deres tomtegrense og opp til stikkveg fra Nessbakkvegen, mens
den andre går langs med deres tomtegrense over sørlig del av tomta og videre inn på baksiden av
Johan Nygaardsvolds Museum. Begge alternative traseer ble av dere lagt frem som mer positive
for deres eiendom enn den som er vist i reguleringsplanen dere har levert klage på.
Om det er noe jeg har glemt å ta med i dette sammendraget, eller dere er uenig i hvordan deres
syn er oppfattet, ber jeg om at dere gir tilbakemelding på dette.
Med hilsen
Vegar Christoffersen Walsø
rådgiver arealplan
Tlf: 73972056
E-post: vegar-christoffersen.walso@malvik.kommune.no
Dokumentet er elektronisk godkjent og kan være uten underskrift.
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