Sandnes 1. des, 2020

Høring - Danielsen ungdomsskole - detaljregulering 2116

Ut fra Plankart et på Fonnakart ser vi at eiendom Gnr5 / Bnr 230 i Karmøy er t enkt regulert
som barnehage.

Som eier av Gnr S / Bnr230 er vi allerede nabo t il Vea barnehage og er t il t ider på dagt id
omgitt av masse støy derfra. Nå skal vi også bli nabo t il Danielsen ungdomsskole, noe som vil
øke støynivået bet rakt elig. Basert på dette er vi ikke enig i at vår pr ivat e eiendom skal
reguleres t il offent lig formål og særlig ikke t il noe som øker st øynivået enda mer.

Den gang Ragla Tvedt t est ament ert e hele Slett en eiendommen (test ament e fra 1968) til
ulike formål, skulle Margit Grass og Tordis Båshus ha ret t til

a kjpe

GnrS / Bnr2 32 og Gnr5 /

Bnr230 fra boet . Grunnen t il at de skulle få kj øpe t omt en Gnr5 / Bnr230 i t illegg t il hus og
løe, var at de ikke skulle få noe offent lig helt innpå seg på sørsiden av huset .

All annen innmark som Ragla Tvedt eide skulle:
«anvendes som «Nat urpark» for bygden således at både barn og vo ksne skal ha en plass

a

gå t il, som ikke er privat manns eiendom. Den skal st å under beskyt t else av Veabygdens
Sanit et sforening». Det te er i dag blit t ut bygd t il fiskerimuseum og Vea barnehage.

All ut mark som Ragla Tvedt eide skulle:
«t ilfalle Vea id rett slag og området skal ut legges t il fr iluft sområde for hele befolkningen i
bygden».

Det er derfor heller ikke i t råd med forrige eiers ønske at Gnr5 / Bnr230 i Karmøy skal gå t il
offent lig formål - da Ragle Tvedt ga all annen av sin fast e eiendom enn Gnr5 / Bnr2 30 og
Gnr5 / Bnr232 t il nett opp diverse offent lige formål.
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