Fra: sverre bekjorden [mailto:sverre.b@hotmail.com]
Sendt: 4. juni 2008 19:17
Til: Jorunn Skram Trømborg
Emne: RE: Hvordan skal tettstedene i Flesberg utvikle seg?
Takk for mail
Er desverre ute på havet så kan ikke møte opp på Lampeland marken.
Men har et par innspill.
For å ta rosen først så synes jeg Flesberg komune har vært flinke med å få pene arealer rundt
aldershjem og
trygdeboliger på Lampeland. Likeså rundtkomunehuset. Disse blir også fulgt godt opp med plenklipp
og stell.
Synes ikke Stevningsmogen samt tilkomstveien til Skartumlia har samme oppmerksomhet Så her har
komunen en jobb å gjøre.!!!
Når det gjelder arealplanlegging så ser noen av oss i Lampeland Vel for seg at badeplassen i
Klufterhølen kan
gjøres bedere. ved å få større areal til en sandvollyballbane event ballløkke.
Alt areal her mellom bekken og skolen er allerede eid av komunen. Mens området mellom plenen i
Klufterhølen og bekken er eid av Ola Tveiten på Skartum gård.
Hadde håpet at Flesberg Komune kunne gå i forhandlinger med Ola Tveiten om leie av dette området.
Så kunne vi i Lampeland vel stå for vedlikehold og plenklipp.
Har snakket med grunneier og merket ikke noen spesiell motforestilling mot forslaget.
Mye av grunnen må fylles opp , men dette kan gjøres medoverskuddsmasse fra byggetomter.
Men per dato så er det en brønn for vannverket på Lampeland i nærheten og dette legger kanskje
noen
restriksjoner på hva som er tillatt innen hvisse avstander.Dette må undersøkes med Teknisk etat.
Med henblikk på en fremtidig skole på Stevningsmogen burde vel en tilsvarende leieavtal vurderes på
den
siden. Så badeplassen kunne blittt tilgjengelig derfra også for bruk av den nye skolen .
En annen ting er Lyngdalsveien.
På grunn av Flesbergtunet og skolen så er det blitt mye trafikk i området med tilkjøring av skoleelever
etc.
Dette er det ikke lagd til rette for
Ser for meg at Lyngdalsveien kunne omlegges der hvor Fønnsetveien kommer ned for deretter og gå
over
Ranvikjordet og komme inn på Fossveien ved huset til Ekra . Og så ettablert ei rundkjøring i
Toskjeveiskillet.
Måtte da stengt av så ingen trafikk fra Lyngdal og Fønnset kunne passere
nuværende trase forbi Flesbergtunet.
Mvh Sverre Bekjorden

