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Emne: Veinavn i Kroer

Jeg ønsker å komme med et innspill om veinavn i Kroer da jeg er oppvokst og bor i ett av de aktuelle områdene.
Størst mening har jeg derfor om veien som går fra Revhaugk:rysset og mot Kroer kirke.
Veien der må hete Kroerveien som begrunnes med:
Veien føres til Kroer Kirke, Kroer samfunnshus, Kroer skole og mot Kroergardene ( to av gårdene har lenge

hatt adresse Holtveien), men mye av jorda til disse eiendommene ligger langs veien. Kroer var en av urgårdene
i As, og fra gammelt av alltid vert forbundet med omrdet rundt kirken.
Det vil være helt feil om alle disse sentrale stedene i bygda skulle få et veinavn som ikke har tilknytning til
navnet Kroer.'
Når man står i Revhaugkrysset, så er det Kroer kirke og landskapet rundt som åpner seg, og som alltid har blitt
sett på som Kroerbygda. Her var "sentrum" i eldre tider. A ha et annet navn på veien enn Kroer, vil være
helt historieløst. Bygda heter Kroer og veinavnet må ha tilknytning til stedene den fører til og går
igjennom. Dette blir riktig for alle som bor/bodde her, og ikke minst riktig veiviser for ukjente som skal til ett
av stedene som har Kroer i navnet.
Forslag som Hobølveien synes jeg ikke noe om. Fører til Hobol, men det er en annet bygd og ildce minst et
annet fylke. Bakkveien er heller ikke noe godt forslag, viser bare mot et ytterpunkt få har kjennskap til. Et
veienavn må ha tilknytning til stedet, så derfor må veien fra Rehaugkrysset mot Kroer kirke hete Kroerveien.
De andre veiforslagsnavnene har jeg ikke stor mening om, enn at veien videre mot Vestby/Garder bor hete
Bråteveien, da det er Bråtemmådet denne veien går igjennom. Ved veikrysset ved Teigen må selvsagt den ene
veien få et nytt navn, og det har jeg ikke noen mening om, men det har sikkert folk som har tilknytning til
området.
Helgestadveien er helt naturlig at veien fra Rødskrysset har veien har Helgestadjordene.
Håper mitt innspill som beboer blir tatt hensyn til.
Medhilsen
Anne Marie Glende
Villa Krosser
Kroer

Sendt fra min iPad

1


