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Innsender
Innsender er:

Privatperson

Fornavn og ev. mellomnavn

Astrid Elisabeth
Etternavn

Henriksen
Adresse

Nattergaltoppen 2
Postnr.

2032
Poststed

Maura
E-postadresse

astridehenriken@gmail.com
Mobilnr.

48892057

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Rullering av kommuneplanens arealdel for Nannestad kommune 2018
Saksnr.

18/331
Høringssvar

Gjelder 131/3, Myrhaugmarka. Admirasjonen anbefalte ikke utbyggingen, men jeg ser at politikerne delvis
anbefaler utbyggingen likevel. Jeg håper og tror at dere ombestemmer dere raskt. Maura må ikke bli et tettsted som
mister sitt opprinnelige særpreg, nemlig nærheten til marka og et trygt og godt oppvekstmiljø/bomiljø. Nå går det
mot at Maura snart er liten drabantby med nyinnflyttede innbyggere (jeg er selv nyankommet).
I tillegg er dette området svært belastet med flystøy og hvis utbyggingen blir en realitet vil støyen øke ytterligere
fordi skogen er med på å dempe støy. Vi er plaget av flystøy. Flyene "kapper svingen". så støyen er mye mer
belastende enn først antatt. Nevner også at skytebanen i området høres godt, og jeg kan ikke forstå at politikerne
ønsker at folk skal bo i nærheten av en skytebane- det blir konflikter av sånne valg. Området er også vesentlig
belastet med trafikkstøy fra Mauravegen (særlig på vinteren), og med enda flere innbyggere i denne delen av
kommunen vil naturligvis  biltrafikken øke. Jeg håper dere kartlegger støynivået skikkelig før dere tar en endelig
avgjørelse. Prosjektet fremstår som svært lite miljøvennlig alt tatt i betraktning- det er et paradoks å bygge
miljøvennlige boliger.

Skogen i området har flere gamle og etablerte stier som benyttes av mange innbyggere hver eneste dag. Vi trenger
ikke å kjøre bil til f.eks Nordåsen når stiene er i nærheten- la oss fortsette å ha det slik. Vi trenger denne skogen og
grønne lunger midt i all støyen. Ressurssterke folk flytter fra Maura dersom vi skal bo i et giga byggefelt uten lav
terskel til skogen - det er derfor vi bor her. Lag god avstand mellom byggefeltene med store grønne området i
mellom.

Jeg tillater meg å minne om at allerede vedtatte byggeprosjekter er satt på vent fordi boligene ikke har kjøpere. I
Sangsvanelia er det mange eksempler på at helt nye boliger ikke blir solgt- boligsalget har stoppet helt opp.  Dette
"hintet" bør dere politikere ta - nå kan dere bremse utbyggingen før andre utfordringer oppstår som en konsekvens
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av denne utviklingen. Barnehager og skolen i området er stappfulle av unger som trenger ansvarlige politikere.
Lykke til med å ta et godt valg for innbyggerne.

Dokumentasjon

Beskrivelse Last opp dokumentasjon Ettersendes per post

Offentlig høring - høringssvar

Side 2 av 2702516, Sem & Stenersen Prokom AS


