Uttalelse angående reguleringsplan Bjørkhaugen

Mesnali, 19.10.19

Hei,
I forbindelse med den senere tids engasjement rundt problemstillingen om hvorvidt det skal
tilrettelegges for fortetting på Bjørkhaugen, ønsker vi å komme med noen synspunkter.
Som relativt ferske hytteeiere, har vi naturlig nok ikke samme erfaring som de mer etablerte, men vi
føler likevel at vi gjennom hyppige besøk har gode forutsetninger for å kunne mene noe om
problemstillingen. Vi trives svært godt her og bruker område så mye som mulig gjennom året.
I en sak som dette, er det selvfølgelig alltid elementer som taler både for og imot, men vi gjorde oss
tidlig opp en mening, og mener at det er flere gode argumenter som taler for en hytteutbygging. I
våre snart tre år som hytteeiere har vi allerede sett at området gror mer og mer igjen. Trær og kratt
tar større og større plass, og vi mener det er svært viktig at det gjøres noe for å reversere denne
utviklingen. En hytteutbygging vil presse frem en opprydning av disse utfordringene. Vi mener også
at en tilrettelegging for flere hyttetomter vil føre til en modernisering av til dels slitte og utdaterte
bryggeløsninger i strandsonen, så vel som infrastruktur på vei og generelt vedlikehold. Sist men ikke
minst, er vi opptatt av at det skal gis mulighet til en økt standard på eksisterende hytter, slikt som
vann- og avløpsløsninger, og vi tror og håper at et mer moderne hyttefelt vil forenkle en
søknadsprosess rundt dette.
For oss som småbarnsforeldre, ønsker vi et område med aktiviteter som forhåpentligvis vil tiltrekke
seg nye familier. Vi ser det som veldig positivt at grunneier har uttalt og forpliktet seg til en utvikling
av spesifikt område rundt strandsonen dersom det vedtas en fortetting.
Når dette er sagt, så ser også vi selvfølgelig visse problemstillinger knyttet til en fortetting. Man vil
naturlig nok kunne bli påført støy og økt aktivitet i en byggeperiode, og jeg tror alle er enige om at
det ikke er gunstig med en utbygging som vil gi radikale endringer i et område som alle er veldig
glade i. Vi mener derfor at det bør bli visse begrensinger for omfanget av nye hyttetomter.
Vår konklusjon er at vi ønsker en hytteutbygging velkommen.
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