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Flesberg kommune,
Postmottak,
3623 Lampeland.

Uttalelse / merknad til kommuneplan 2009-2025 med høringsfrist 15/9-2009
Denne uttalelse / merknad sendes på vegne av hytteeierne Solveig Rød Aadne (16/3 27), Tor-Herbert
Carlsen (16/2 7), Jan-Gunnar Rossvoll (16/3 14) og undertegnede Per Krafft (16/1 3).
Våre hytter har historie helt tilbake til 1960-tallet, og det gjør at vi har fått et nært forhold til og blitt
svært glad i området. Imidlertid går det slik med de fleste av oss at vi blir eldre, og dermed blir
bevegeligheten dårligere, noe som igjen gjør at vi har vanskeligere med å komme fram til hytta når det
ikke er tilførselsvei fram. Flere i våre familier har også pådratt seg sykdommer som til dels hindrer de i
å bruke hytta.
For enkelte blir derfor spørsmålet om en er nødt til å selge hytta når en blir eldre, eller om kommunen
vil legge forholdene bedre til rette for framkommeligheten, i det det jo kanskje er enda viktigere for
eldre mennesker med mulighet for rekreasjon.
Vi vil også nevne at flere i sin tinglyste leiekontrakt har ”rett til gratis veggrunn i 3,5 m effektiv bredde
fra de i pkt. 11 nevnte veger og fram til tomta etter en i marka oppstukket linje. (11: Leieren har rett til
å nytte de i dag eksisterende veger mot å betale de til enhver tid bestemte avgifter).”
Vi ble derfor noe forundret da vi oppdaget at en hyttenabo 17/1 22 hadde fått anlagt en stikkvei fra
veien til Borge Fjellhandel og helt fram til sin hytte. Vi er slett ikke negative til dette, tvert i mot, men er
forundret over at ikke denne veien er videreført ned til det området våre hytter er beliggende. Vi går jo
som en selvfølge ut fra at kommunen behandler hytteeiere i samme område likt. Så vidt vi kjenner til,
skal også berørte grunneiere være positive. I tillegg er vi kjent med at flere hytteeiere rundt oss er
opptatt av framkommeligheten til hyttene, og at velet (SBV) også har med dette i sine kommentarer til
planen.
Vi søker derfor om at den allerede etablerte stikkvei / kjørevei / kjøresti blir videreført til det området vi
har våre hytter og som ligger i forlengelsen av veien fram til 17/1 22. Dette vil på sin side gjøre at også
både eldre og syke brukere kan gjøre seg mer nytte av hytta framover. Skulle kommunen ha andre
løsninger som vil tilfredsstille våre behov, er vi selvsagt villig til å lytte til det.
Vi ber derfor om at også våre ønsker og behov blir hensyntatt i den framlagte kommuneplan og ser
fram til en positiv tilbakemelding.
Med vennlig hilsen
for oss fire
Per Krafft.
Mobil : 41908295,
Adresse : Evjekaia 2a, 1608 Fredrikstad.

