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Innsigelse til søknad om bruksendring og ny adkomst fra Espely Garteri / Rolf
Kristiansen

Som berørt nabo ønsker vi å levere innsigelse på forlag om bruksendring, mottatt fra
Espely Gartneri i rekommandert brev 20.11.13.

Espely Gartneri har i 2 sesonger drevet blomsterutsalg på Korsegården, til sterk
sjenanse for oss. Aktiviteten innebærer stor trafikkøkning i det allerede svært
uoversiktlige krysset mellom RV-152 og Gamle Mossevei.
Det har medført en rekke kollisjoner med og uten personskade, ved avkjøring fra RV-
152, i krysset mellom innkjøring til Korsegården (Gamle Mossevei 9), gamle Treider/
Gamle Mossevei. I perioder er det trafikkork (dette kan dokumenteres med foto og
video), ogmye ”kreativ parkering” i grøftekanter og utenfor vår eiendom i Gamle
Mossevei. Espely Gartneri erkjenner selv den uholdbare situasjonen, noe som ligger til
grunn for søknad om ny atkomst.

Beboerne i Gamle Mossevei er allerede svært frustrert og desperate som følge av den
uholdbare trafikksituasjonen knyttet til Tonerud Transport. Det kan ikke være riktig at
beboere som gradvis har fått svært store trafikkplager, ytterligere skal påføres større
plager. Døgnkontinuerlig trafikkstøy som hindrer nattesøvn og skaper sterkt redusert
bokvalitet, samtidig med en frustrasjon over en kommunal saksbehandling som ikke ser
ut til å ta beboernes belastning inn over seg. Dette området er IKKE regulert til
næringsvirksomhet, det er IKKE tilrettelagt for stortrafikk. Forslaget om bruksendring
og ny adkomst er derfor uakseptabelt for et allerede svært belastet nabolag. Flytting av
atkomst vil kun flytte problemet.

Vi aksepterer ikke denne snikendring av området til næringsvirksomhet. Vår
forventning til kommuneadministrasjonen er tvert imot at det snarest gjennomføres
tiltak som reduserer trafikkbelastningen for beboerne i området. Det er urimelig at vi
som grunneiere i årevis skal lide for en feil begått av andre.
Vi ønsker at kommunen tilrettelegger for næringsvirksomhet i Ås kommune, men ikke i
boligstrøk. Vi forventer at kommunen denne gangen tar ansvar for ikke å påføre
grunneierne ytterligere belastning.

Gamle Mossevei er ikke et alternativ for trafikk tilnæringsvirksomhet. Eneste
akseptable alternativ må eventuelt være å etablere en ny adkomst fra nåværende
rundkjøring, med adkomst parallelt med E-6 og effektivstøyskjerming mot Gamle
Mossevei og boliger langs denne veien.
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