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Tilbakemelding på nabovarsel - Soknad om midlertidig dispensasjon Gnr 27 Bnr 1

Vi  bekrefter mottak av nabovarsel for midlertidig planteutsalg i Gamle Mossevei 9 på
epost 28.10.14, etter forespørsel fra oss til tiltakshaver v /Follo Prosjekt.

Vi ønsker ikke plantesenter eller mer næringsvirksomhet velkommen i Gamle Massevei.

Vi protesterer mot den argumentasjon tiltakshaver v/Follo Prosjekt bruker i sin begrunnelse for midlertidig

dispensasjon, se punktene under;

• «Det er drevet planteutsalg pa del av gbnr. 27/1 de siste tre sesonger uten at dette har skapt store

ulemper for naboer og nermiljo».

Påstanden over er direkte feil og vi føler at tidligere innsigelser fra vår side ikke er hørt og ikke tas seriøst. Som

nærmeste nabo til dagens inn/utkjøring for Plantesenteret, Gamle Mossevei 9 (GMV 9) har vi tidligere påpekt at

vi er plaget av parkering og feilparkering. Det parkeres ofte midt i svingen på GMV 9, det rygges og stanses midt i

eiendommens utkjøring og det er ofte lange køer. Vi føler oss støy- og innsynsplaget og har for egen regning

forlenget stoyskjerming. Videre har vi har vert vitne til flere sm&bulker og"nestenulykker" ved utkj@ring pa

RV152. Som myk trafikant føles det ofte ubehagelig og svært utrygt å bevege seg i om rådet i vår- og

sommermånedene.

• «Planteutsalget kan sees p? som et alternativ til landbruket» og «Grunneier, Karine Heggholmen, har

kommet med innspill til ny kommuneplan ...».

Korsegården er historisk grunn og på området som søkes omregulert foregår det næringsvirksomhet i form av

landbruk. For berørte naboer oppleves det som en stor forskjell på gårdsdrift og på næringsvirksomhet av den

type det søkes omregulert fil, et plantesenter. Her er det snakk om tidvis stor publikumstilstrømning og

åpningstider til langt på kveld og alle helgedager, hele sommeren igjennom. Å påstå at et planteutsalg kan være

et alternativ til landbruk faller på sin egen urimelighet og vitner om liten innsikt og forståelse. Det er heller

kanskje ikke forvente fra grunneier som ikke selv har bebodd eiendommen på mange år. AIie politiske signaler

vedr utbygging i Ås regulerer framtidig vekst langs jernbanen. Området det her er snakk om er i aller høyeste

grad dyrka mark og bør vernes.

Vi kan heller ikke støtte at "å komme med innspill til ny kommuneplan" i seg selv er et argument for gi

midlertidig dispensasjon.

• «Det vil vere mest aktivitet ved planteutsalget i april-juni ...».

Det ligger jo selvfølgelig en ambisjon fra Espely Gartneri om at flest mulig kunder skal komme innom hele

sommerhalvåret, og vi kan ikke si vi kjenner igjen at det har vært begrenset drift i perioden etter juni og mener

dette bør spesifiseres nærmere for en eventuell 2015-drift. Færre besøkende i og etter fellesferien ja, men

Plantesenteret har oppe 7 dager i uken og kveld på hverdager-d.v.s i den tiden beboere og naboer selv ønsker

å bruke egen hage til rekreasjon og hygge.

• "Eiendommen er lett tilgjengelig fra RV152 ...."

Vi har dokumentert på film og med bilder det trafikkaos som oppstår, nettopp fordi eiendommen med dagens

utkjøring ligger såpass nærme (kalt "lett tilgjengelig" over} som den gjør. Før det presenteres et forsvarlig og

fuilgodt vegalternativ er ikke dette et godt og serigst argument.



Vi har nettopp vært igjennom og avsluttet en langvarig interessekonflikt mellom beboerne og næringsinteresser

v/Mesta, Tonerud. Vi oppfordrer Ås kommune på det sterkeste om åta lærdom av denne saken, lytte til og ta

hensyn til innspill fra beboerne i et gammelt bo- og villaomraåde som i utgangspunktet ikke egnet for

næringsdrift.

Med hilsen Marianne og Per Olav Skjervold, Gamle Mossevei 5, 1430 Ås


