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Hei
Ser det er nye plan forandringer på gang igjen.
Som beboer på svendsholmen,vil jeg gjerne komme med mine innspill:
Trafikken her ute har økt enormt de senere årene. Det er en populær plass i både fint og dårlig
vær.
Til tider er det mye trafikk både gående og motorisert.barn og famillier som skal ut å fiske. Det er
en båtforening/cafe med mye trafikk, fisketrålere i opplag,til tider mye aktivitet og arrangementer
ute på mortholmen sildesalteri, samt kjøring ut til nylig bygde"fritidsboliger" Pokemon go
sjåførene som navigerer etter telefonen er jo også et tilskudd😅
Noen kjører også tur helt ut til mortholmen for å slippe å gå. Det var en bom ved inngangen før
hvor de som trengte tilgang hadde det.nå kan man gå tur og måtte flytte seg for biler som har
ingenting der ute å gjøre.
Frykter mye mer trafikk her ute om det blir frislipp på bygging av leiligheter. Veien her er
absolutt ikke dimensjonert for så mye trafikk.
"Kjerrevei" er vel en fin definisjon på veien.
Trafikken er mye mye større enn man kan lese av et skjema hvor man ser antall boenheter.
Desverre er det enkelte som har NULL respekt for faren det medfører med høy fart. Det er mange
blindsoner her. Og ofte må man bare lufte nesa på bilen ut og se hva som skjer.. Uansett utfall av
planarbeid ønsker jeg å få på plass fartsreduserende tiltak her ute (fartshumper) ønsker og at det
kan merkes og tilrettelegges at holmen er en grønn sone hvor myke trafikanter har prioritet.
Bilister må tvinges til å sette ned farten ved hjelp av tiltak!
Dette er en skolevei for barn på barneskolen for flere famillier. Gnr15/876 og 15/126 jeg er ofte
bekymret når jeg ser biler suser forbi langt over fartsgrenser mens barn prøver å komme seg trygt
til skolen (Vedlagt forslag med plassering av fartshumper.)
Jeg er egentlig for opphøyd fortau ut hit,og hadde vært for avgivelse av tomt om det hadde vært
kontinutet i et fortau.men det vil jo bli vanskelig å få det i ett strekk. Det snakkes om nedfrest
fortau med spesiell stein. Det må jo være en vits. Veien vil da bli brukt som kjørebane ved økt
trafikk.. og øke trafikk faren da dette åpner for mere utbygging
Vi bor på en fantastisk fin plass, og det er mange som benytter seg av den i all type vær

Bare i forskjellige klær .aktiviteten vil garantert bare øke med tiden. Men kultur er fint.Vi har
startet Holmen velforening og vil gjerne være med og bidra til at alle som ferdes her ute får et fint
og ikke minst trygt opphold.Vi kommer til å kjøre kampanjer med rydding av strandsoner og
håper på en positiv dialog med kommunen.
Det er synd kommunen lar seg presse av eiendomsutviklere som ønsker max antall boenheter for
max profitt.
I en perfekt verden burde kommunen ekspropiert område B/K1 ved begynnelsen av holmen som
allerede er klar for parkeringsplass. Og tilby parkeringsplass til folk som ønsker seg en spasertur
ut i en grønn sone ut mot havet 🙂

Vedlegg forslag fartshump
Mvh Ronny Magnussen

