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på plan 2013110828,
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2013/7722

Ad områderegulering
Som huseier/grunneier

vil jeg protestere

mot omregulering

som vil medføre økt trafikk, støy, forurensing

mindre barne- og familievennlige

bo-områder.

men forståelig. Blokkbebyggelse

og ny ringvei gjennom eksisterende villa-områder er uønsket! Det vil

medføre en uholdbar trafikksituasjon.

Fortetting og større utnyttelse

av tomteareale

og

er ikke ønsket,

Jeg skal ikke tale på vegne av fler enn meg selv, men jeg oppfatter at

det er enorm motstand og liten forståelse

for planer om ringvei i Kirkevegen!

Også jeg er sterk motstander

av dette, og mener det er helt feil vei å gà. Enda mer biltrafikk gjennom sentrum og sentrumsnære
boligområder
bokvalitet,

er miljøfiendtlig

og skadelig.

De foreliggende

planer er, slik jeg ser det, en forringelse

av min

miljøet og mitt nærområde.

I stedet er det ønskelig å beholde parker, hager og småhusbebyggelse

rundt sentrum. Det beste ville være

å finne en løsning hvor trafikken kunne ledes et godt stykke utenom sentrum og bort fra de nære boområdene.

Det burde bygges ut gang- og sykkelveier

fokus på miljø og grøntarealer,

med god belysning.

fremfor vei, trafikk og forurensing

Kommunen

bør forsøke å holde

av sentrum. Sentrum bør være en

(tilnærmet) bilfri og grønn oase, fremtidsrettet og noe å vise frem for andre. Utviklingen har lenge vært
positiv, men det er nå en fare for at det hele tipper i feil retning. Sats på familievennlige
lekeplasser,

hager med frukttrær og husker hvor barn kan leke. La barnehager

bilfrie og med adkomst gjennom flotte gang- og sykkelveier.

boligområder

med

og skoler i området være

Mange av oss husker en oppvekst som var

trygg og trivelig i dette området.
La også andre generasjoner

få oppleve kvaliteten og verdien av en miljøvennlig

ikke la høye blokker ødelegge sol og utsikt, eller parkeringsplasser
og vårt miljø. La Brumunddal

og sentrumsnært

og store veier ødelegge barns trygghet

fremstå som en by med andre verdier enn våre storbyer som ødelegges

trafikk. Sats på barn og miljø, og stopp planene om omregulering
miljøvennlig

småby!

omrâde! Som huseier, grunneier

av et område som kan være et trygt,
og innbygger

sier jeg nei til omregulering

området, og NEI til en ringveii Kirkevegen!
Link til plan i kart:
http:I/tema.webatlas.no/412/Planinnsyn?planid=2013110828
Link til brukerens

kartutsnitt:

htlp:/Itema.webatlas.no/412/Planinnsyn?x=292167.489214807&y=6761257.42940181&zoom=11
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