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Vedrørende
Vi i Kirkevegen

som Ringveg

har noen spørsmål

46. Borettslag

angående

ringveg som

bygget i Kirkevegen.

er foreslått

Vårt leilighetsbygg

(ti leiligheter)

i kirkevegen,

har utkjøring

eiendommer til på vår side, pluss to eiendommer

og to

på andre siden av

dette med bare noen meters avstand.

kirkevegen,
Hvordan

har dere tenkt at disse utkjøringene

Hvordan

skal innpåkjørsel

skal foregå ?

fra Berger Langmoens

veg foregå i

?

vegkrysset

Vi er forespeilet et x kryss , vi frykter at trafikken blir stående foran våre
terasser og det blir ukoselig og benytte disse pga. støy og eksos.
Lastebiler

fra Prestseter

massuttak

som skal nordover

denne vegen. Det blir mye forurensing.
Berger Langmoens

Vi lurer på om det er mulig å måle svevestøvet her ?

- Nye vinduer
- lnnglaserte

og lufteluker

krever vi og få,

mot støy.

verandaer.

1

benytte

Det merker vi også i dag fra

veg i form av støv på våre terasser.

Om denne vegen presses igjennom

vil sikkert

—Kompensasjon for nedskriving av verdien på våre leiligheter.
Det er fine leiligheter,
leiligheter
mye trafikk

men vi ser også i dag at folk kvier seg for og kjøpe

med verandaer
i denne vegen.

ut mot Berger Langmoens
- Nå blir også Kirkevegen

Det skives i media at det ikke blir noe masseuttak

veg pga.
en sånn veg.

ved Bangsberg

støy for beboere i Strandvegen på andre siden av fjorden,
skal vi tåle støy og forurensing

Vi vil også ha informasjon

helt innpå husveggen

direkte

så hvorfor

vår?

til oss i Kirkevegen,

ikke om Obos i Oslo.
Brev og info. kan sendes: Leder i borettslaget
Kirkevegen

46. K. 2386 Brumunddal

Grete Nyseter

Tlf. 90971266

Med vennlig hilsen beboere i Kirkevegen 46. C. - L.

2

pga.

