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Beboerne

Sykehusveien 18 a,b, c, og d
8200 Fauske

I ~;i -\ Cl

Fauske Kommune
V/Rådmann, Teknisk etat,

~;~9~ 2

og

Planutvalg

Kommunestyret
93

Postboks

8201 Fauske

L nn.SiaUJi,forholdtjJgodkiennin~avBygging,avboJigerj boliga Fea I'B19.oflJ)mliggendea re.aJer
Vi, vii med

dettefå

til. eventuel LgO:dkjennil1g.av oppsettíl1g

uUaJe vårskepsisogfQrventningi forhold

av boliger InnenförBoligarealetB 19 og,omlig~endearealer. Da vi nå forstår
frabyggherréEbbe Prosjektas,ëltdet kanværê

ut fra tilsendte

snakk

om

papirer

et vesentligstørrebyggenrrførst

foresPeiletoghvareguleringsplanen tillater, ogmedflereboenheter,somígjepviløke det trafikale
trykket

på

eksisterende veg(sykehusveien).

Detharnåo ppståttenuttrygghet blantna bQel1e i sykehusveien 18,medtanke. pådeteta bierte
'gene røHrisi.kc:vedferdseIOgverdireduksjpnav eksisterendeJøxnterl bo:JlgeJ.

míljø,barn¡:s ,sikkerhet,

Vi' ønsker atkartene overområdetsnarestoppçli;teres hva boligmassei;ngår, slik at.ingen
beslutninger taspåfeilgrunnlagíog da med t¡;nkepåtilbygg på unn Mathisens bolig,oginntegning

oppfatte av dagens kart.

aV eks¡sterendeprivat veg, sOmjo fravikerendel., ut. fra hva enka 11

Vierklar over.atvived ikkeàkommemedinnspiltil reguleringsplanenda.denvarpå høring,dermed
stilltiende godtok den slik den fore
tegninger
på vår

ikke forsto/fikk med

r per dags

kappe. Detvarveienei området söm ble

og i tiden etterpå, og
hadde vi

dato. At dette harsinårsaki at vi av tilsendte
oss atdetvarsnakkomå légge ut boligtornterjnnenfpr Bi9,faUer vel
ligge

utsatt

siden sykehusveien var/er tenkt

ingen innvendinger mot å anlegge vegen

for stor oppmerksomhet

under hørihgstideh

stengt forkjørendeførkryssetopp mot Hauan,
som vist i reguleringsplanen

for området.

betydelig
trafikk av myke trafikanter, samtidig som vegen er av så dårlig standard at det daglig oppstår
SYkehusveien er ho:vedåre for gående og

syklende mellOm Hauan og sentrum, med

en

som kjenner forholdene,
oppsetting
av flere boenheter. Siden dette skjer før Sykehusveien er utbedrettilregulert stahdard og den
konflikter mellom ulike brukere avveien. Så det ertor oss beboere

urovekkende at kommunen nå virker så ivrig etter å selge unna areal som skal brukes til

¡-,
.~

r..~--._._-~--l:

opp mothauanbruaer kommet på plass. Kommunen vil med ågodkjenne
til ulykker
oppsetting av flere boenheter, før veiene til området er utbedret, ha et an.svar i forhold
o

innregulerte vege

som

også advart og gjort klar over

kan/vil skje som følge av disseforhol.d.Kommunen er med dette

denne risiko.

Det vi forventer aV kommunen er at reguleringsplanen blir respektert ved eventuell søknad om
tanke på

bygging av boligJ boliger på B 19,da med

utbyggingsgrad,

avstand til

begrensningene Lplanenvi

påpoligertenktsattoppdgantall boenheter. Dettesideii detvar akkurat

at det ikke gis klël rsigna I for oppsta rt av
slik

planen, dadetskulle v$rt gjQrt. Men også

innsigelser mot

på en måte godtok ved ikke å komme med
bygge

boliger, tillatt høyde

a rbeid i om rådet, før sykehusve ie nfremstå r med en

at den fëlktisk klarer avøkttraflkk,utenåØkerisikoenformyke trafikanter, somjo per

standard

dato ikkee rubetydelig.

dags

henvendelse, hvorviforstår at kommunen ikke

Vi vilsamtidigtakkeforoppklarendesvarpå tidligere

vil være medpå en overkjøJingav beboerneisykehusveiea 18, ved å gå inn i eO,prosess for å prøve å
ekspropriere

deler avtilstøtende areal,. Dapgsårnedtanke på

resurse.r kommunen selv vii
detteførertil at pa

pådra seg og
rna

og

det

asS

beboere ved,

de unødvendige utgifter ogbruk,av
spesielt siden
en slik innblanding, men

etablerte miljØetsikres bedre. Detfinnes jo tilgjengelige

ledige arealer

og omraderinne.nförkornmunen, medbetydeligbedreogsikrereadko:mst, som egner seg.myebedre
for'dennetypenbygg.

av bebt:ierne ¡sykehusveien 18a, b¡c,ogdetsterktønsbomat kommunenmedplanutvalg
befaring
ko:.mmerpåbefaring i området. En
sorivi ëllleønsker å deltapå,forkunnek()mme meJf de
Det

er

erfàringer, syns
som

ka

PLI n kter

og

ønsker som

Vi Sitter med.

Og dette

før det foretas.avgjørelser om

11 få, betYge1ige konsekvenser forallesykeh qsveiensbrukere.

Me.d VennligHilsen

BepQerneisykehusveJen a,b,c, ogd.
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