
From:                                 "Frode Gjelstenli" <gjelste@online.no>
Sent:                                  Sun, 6 Mar 2022 21:18:11 +0100
To:                                      "Vestnes - postmottak" <postmottak@vestnes.kommune.no>
Subject:                             Merknader Sjøgata 17

Merknader til detaljereguleringsplan for Sjøgata 17 på Vestnes.
 
Jeg mener at krysset er farlig nok som det er inn til Rema. Så det å gi dispensasjon for å bygge større, og dermed 
flere leiligheter vil gi mer trafikk i et allerede trafikkfarlig og belastet kryss.
Skal en i tillegg legge til rette for myke trafikanter der, som skal krysse dette uoversiktlige krysset. Øker 
ulykkesrisikoen. Jeg har selv sett to trafikkuhell der, og opplevd nesten uhell. Så jeg kan bekrefte at hele krysset og 
svingen er meget belastende, og uoversiktlig når trafikken går inn og ut midt i svingen. Spesielt farlig på vinterstid.
 
Jeg mener derfor at en ikke må gi dispensasjon, men heller finne løsning som gjør at de som allerede er etablert der, 
og brukere av området. Ikke får en merbelastning, og tap av viktige parkeringsplasser og kvm.

Gangvei er det tryggest å ha på ei side av gata i en slik uoversiktlig sving. Så her trenger en ikke å legge til rette for 
mer blanding av bil- og myk trafikk, og øke risikoen for ulykker.

Jeg stiller også spørsmål om hvor går grensen for hva eksisterende næring og private skal akseptere å vike, og 
forulempes. For at kommende aktører skal profitere i et prosjektet, basert på unntak og dispensasjoner. 

Mvh 
Frode Gjelstenli 
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