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2381 Brumunddal.

Viser til mottatt
Underretning

brev datert 01.07.2020.

om vedtatt plan for Brumunddal Sentrum Nord.

Viser til tidligere klager datert 08.01.2018 og 24.04.2019.
Vi som bor i Bausbakkvegen 18 er forbauset over vedtaket 17.06.2020, sak 34/20 i
reguleringsplanen med hensyn til arealbruken. Etter vår mening kan bygging av gang» og sykkelveg
kunne

bygges ved bruk av et mindre

boforholdene

areal, og likevel

ivareta

både de myke trafikantene

og

bedre.

Dersom byggingen av g/s vegen tar så stor del av det beste grøntarealet

vårt mot Fagerlundvegen blir

det så liten plass igjen utenfor boligen at det vanskeliggjør utvendig vedlikehold
Her mener vi lokale tilpasninger er helt nødvendig.

i fremtiden.

Når vi har ca. 1 m mellom garasjevegg og elva, og 1 m mellom motsatt garasjevegg og trappeoppgang
sier det seg selv at vi har liten plass til rådighet her.
Derfor har vi frem til i dag hatt størst nytte av arealet mot Fagerlundvegen. Blir dette også tatt ifra
oss, som vedtatt,

er vi helt Vingeklippet.

Vi krever at det blir tatt en befaring av eiendommen
demokratiske måten å gjøre dette på.

sammen med oss. Det er vel den mest

Samtidig har vi som tidligere omtalt den voldsomme trafikkstøyen fra Fagerlundvegen spesielt på
grunn av fartsdumpene i området som gir ekstra støy. Dersom bilistene hadde respektert
fartsgrensen

som er 40 km/t

hadde trafikken

forbi oss vært til å leve med. Foreløpig

er det mange

som ikke bryr om den.
Dette gir oss meget dårlig livskvalitet,

og situasjonen blir ikke bedre når trafikken kommer nærmere.

Vi er sterkt imot dette vedtaket som rammer oss så hardt. Derfor ber vi om at vedtaket blir vurdert
på nytt, og at bygging av g/s vegen ikke tillates iverksatt før klagen er avgjort.
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Arvid Brokstad

Solveigólbjørg
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Med min signatur gir jeg mitt samtykke til innholdet i klagen.
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