Q?

JINHNDUEUL

’

‘"’”
l à NOV 2017

Nei til ringveg i Kirkevegen

Vi i kirkevegen

går sterkt imot at det kommer

en ringveg

her. Det at mange tusen biler skal passere helt inntil

husveggen i boligbebyggelsen daglig er helt forkastlig.
Nå har Brumunddal

fått senket Furnesvegen

til samme

nivå som resten av sentrum

og har blitt Miljøgate,

kommer

veg 200 m. lenger opp som

det en ny trafikkert

vil stenge mot sentrum.
og nærliggende

boligfelt

og så

All trafikk fra Veldre , Brumund
vil fremdeles

komme ned

Berger Langmoens veg. Jeg regner med at kommunen
at sentrum

vil

skal utvides med årene og da vil en sånn veg

stenge mot sentrum,

akkurat slik som omkjøringsvegen

gjorde.

Vi synes at Arne Skarseth sitt forslag med å gå over
Betongfabrikken
trafikken
ringvegen

og Sveumvegen

fra Byflatvegen
og utenom

er mye bedre. Da vil

og Narudvegen

sentrum.

gli inn i

Sveum og Fagerlund

sikres med undergang og andre tiltak, mange boliger
ville blitt spart.
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Jeg bor i Kirkevegen 46. Det er 18. meter fra
leilighetsbygget
Kirkevegen.

vårt og til huset på andre siden av

Skal 10. leiligheter

i dette

bygget rives ?

I allefall vil Ieilighetene i dette bygget bli kraftig
forringet,

trafikk

hvis det skal passere store lastebiler

bare 1. meter fra husveggen.

lovlig ? Derimot

og annen

Og er det egentlig

ei bru med sykkel og gangveg i

Kirkevegen ville vært lurt i forhold til trygg veg for
skolebarn og oss voksne og eldre som har ærend i dala.
Og den ville helt sikkert

turgåere

og syklende.

bli flittig

benyttet

i helgene

av

Det er også veldig viktig og tenke

på miljø i denne sammenheng.

mye støy og foruresing

i

boligområde.
Brumunddal

sentrum

er blitt en oase med et flott og

intimt torg, små nisjebutikker

og en mye benyttet

lekeplass. ikke gjør den feilen nå, å Ia denne ringvegen
eller omkjøringsvegen
problem

sentrum.
redusere

som jeg vil kalle den, bli et

om 10 - 15. år i forhold

til videre utbygging

av

Nå er det viktig og tenke litt lenger enn bare å
biltrafikken

i miljøgata.

Det vil bli utkjøring

fra

private boliger på begge sider av denne vegen med få
meters mellomrom.
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Som sakt går vi sterkt imot denne modellen og krever at
andre alternativer
betongfabrikken
alternativ

vil bli utredet.

Nå som

skal flyttes må det være et godt

å gå over der.

bredere vegbredde

Det er tross alt en mye

over Sveumvegen

og tilstøtende

vegen
Vi skjønner at dette er en vanskelig sak og at noen må
bli berørt,

men vil det ikke lønne seg for kommunen

og

tenke framover i tid og på bykjernen, en ringveg går ikke
rett i gjennom

et sentrum.
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Med vennlig hilsen

Torunn

på vegne av oppsittere

Knutsen

og beboere

3

/Qvtmlfl

langs Kirkevegen

MJEM

