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DETALJREGULERING FOR FV. 515/792 MILJØGATE NEDSTRAND MERKNADER TIL PLANFORSLAGET
Nedstrand Bygdeutval er positiv til at det planlegges en miljøgate og ønsker å bidra til at det blir et
godt resultat til det beste for bygda og de som bor og lever tett på området rundt gaten.
Vi synes formålet med miljøgaten er god. Det er et klart behov for bedret trafikksikkerhet og fokus på
myke trafikanter.
Bygdeutvalet mener at planforslaget som foreligger og som og ble presentert på et åpent møte på
Stranda bærer preg av store og omfattende inngrep på en begrenset strekning med private
grunneiere, fastboende, hytteeiere og næringsdrivende.
Forslaget som innebærer gangarealer/fortau på begge sider av kjørevegen legger beslag på areal som
i dag er en del av særpreget på Stranda.
Bygdeutvalet har fått mange henvendelser fra både berørte parter og andre med tilknytning til
bygda. Det er utrykt stor bekymring i forhold til forslaget og i all hovedsak er det de nevnte
inngrepene og beslag av areal det dreier seg om.
Bygdeutvalet mener at det må ses mer på et forslag med gangareal/fortau bare på nordsiden av
veien, dagens veibredde i stor grad opprettholdes og samtidig oppnå tilfredsstillende løsning for
trafikksikkerhet.
Generelt mener vi og at det må legges opp til å bruke offentlige arealer mest mulig og skåne områder
med private interesser så langt det lar seg gjøre. Vi er spesielt opptatt av at de to butikkene, som er
svært sentrale for Stranda og bygdesamfunnet, får en løsning som gjør at handlende fortsatt velger å
handle der. Da er hensiktsmessig parkering nær butikk svært viktig.
Lekeplass
Vi har registrert at lekeplasser nær planområdet er lite brukt og preget av mangelfullt vedlikehold.
Det gjelder både i Stuvikfeltet og Øverlandfeltet. Vi mener at en lekeplass i planområdet ikke skal
prioriteres og oppfordrer heller til et tett samarbeid med kommunen/velforeninger for å gjøre
eksisterende lekeplasser mer synlige og attraktive både for besøkende og fastboende.
Materialvalg
Vi er positive til at det legges vekt på materialvalg men vi må unngå løsninger som er valgt på
strekningen ved det nye fortauet vest for planområdet der granitt er valgt som støttemur. Granitt er
ikke naturlig i dette området

Ellers ser vi at miljøgateprosjektet og kommunens arbeid med områdedelplanen har mye felles
interesser og vi oppfordrer til enda tettere samarbeid mellom aktørene.
Det er og svært viktig med god dialog og fortløpende informasjon spesielt mot de mest berørte
grunneiere.
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