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As 25-1 1-2013

Kristiansen

Innsiqelse til Nabovarsel on! Bruksendri4g os Endring av adkomst for Gnr. 27 Bnr. 1

Vi har ingen ting i mot verken Espely Gartneri eller Rolf Kristiansen, men vi har flere
innsigelser mot koneekvensene av det det søkes om i nabovarselet.

Den første innsigelsen gjelder bruksendrinq fra landbruksformål til haqesenter (som vi
antar, for eksempel, kan bety ren butikkvirksomhet). Det kjempes hardt for å beholde dyrkbar
jord i distriktet og vi antar at dersom det blir gitt tillatelse til bruksendring så vil området på
sikt kunne utbygges til et regulært hagesenter eller eventuell annen næringsvirksomhet og at
den dyrkbare jorden dermed vil gå tapt.

Den andre innsigelsen gjelder trafiFllsikkerheten. Området som denne søknaden gjelder
ligger like ved bolighus og ved en vei som har en trafikkmengde som allerede i dag er helt
uakseptabel iforhold til standarden (ref. saken som pågår med Trailerterminalen til Tonerud
Transport).
Mer trafikk på denne srnale veien rundt uoversiktlige hushjørner er direkte farlig både for
kjørende og for fotgjengere/skolebarn. Det går nå også rykter om at Mesta skal flytte deler av
sin virksomhet tilbake til Gamle Mossevei 29.

Den tredje innsigelsen gjelder støv. Et hagesenter på denne tomten vil gi beboerne
ytterligere støybelastning fra en trafikk som vil pågå 7 dager i uken og med åpningstider ut
over kveldene.

Den flerde innsigelsen gjelder utforminqen av 4en foreqlåtte adkomsten. Det ser ut som
det er lagt opp til at små lgøretøy nesten vil måtte ta en 180' U-sving for å komme inn og ut til
parkeringsplassene. Større kjøretøy vil måtte kjøre videre innover Gamle Mossevei for så å
snu der det er større plass (antageligvis utenfor Gamle Mossevei 29 - Gnr. 26 Bnr. 7) og
deretter kjøre tilbake samme veien for å komme inn til det foreslåtte Hagesenteret. Det
samme vil måtte gjenta seg når de skal ut igjen.

Vi håper As kommune tenker gjennom konsekvensene for alle beboerne langs Gamle
Mossevei og at de ikke tillater yfterligere ødeleggelse av livskvaliteten for oss som bor i
denne delen av bygda.
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