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Attach:
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"liv bakkevold" <livbakkevold@hotmail.com>
"Firmapost-nord" <firmapost-nord@vegvesen.no>
13. mars 2014 20:44
IMG.pdf; IMG_0001.pdf; IMG_0003.pdf
merknader til endringsforslag kommunedelplan E6 Nordkjosbotn- Storfjord

Nordkjosbotn 13.03.14
Innsigelse til kommunedelplan E 6 Nordkjosbotn-Storfjord
Vi vil komme med innsigelser til alle alternativer som berører sør siden av Nordkjosdalen, dvs
trasevalg 2,3,4,5,7. Men vi henviser spesielt til trasevalg 2, siden det har vært mest omdiskutert.
Dette vil berøre store deler av vårt friluftsområde, Skogveien/Skaidi/ Kjusokdalen. Vi har tidligere
skrevet innlegg og gitt informasjon ang dette området til S.V.V, politikere, kommunestyre, ordfører,
og plan og næringsavdeling. Vårt syn, og standpunkt er fremdeles sammenfallende med tidligere
skriv. Vår begrunnelse for å beholde området er mange, noe dere kan lese ut fra tidligere skriv. Se
vedlegg. Men vi kan nevne at dette området blir bare viktigere og viktigere, da Nordkjosbotn er
under endring med industri, og økende tung trafikk.
Nevnte område er daglig brukt av gående, joggende, syklende, ridende, ski, fisking, jakt, bær og
sopp og andre naturopplevelser. Og flere viktige rekreasjons faktorer for økt livskvalitet.
Dette er lavterskel område, det eneste vi har i Nordkjosbotn, som er egnet til bruk av
funksjonshemmede, eldre, barn, skoleelever og speidere. Her er også mye gammel historier for
bygdefolket og tilhørende kulturminner. Vi har i generasjoner brukt området som rekreasjon og på
gammel sæter plassen Skaidi har det vært og er mange hytter som også blir direkte berørt av ny vei.
Vi har sett at det er gjort grundige konsekvensutredninger for hele området, noe vi er meget
tilfreds med, og stoler på at S.V.V fortsetter med sine planer på nordsiden av Nordkjosdalen. Slik
det har blitt fremstilt i media og på såkalte folkemøter av de med høyest røst, er at hele bygda står
samlet om trase gjennom sørsiden. Dette stemmer overhodet ikke da vi er mange som berøres og
er sterkt i mot trase på denne siden. Vi vil også gjøre kommunestyret og politikere i kommunen
oppmerksom på hvor store forringelser det blir i den smale Nordkjosdalen, og oppfordre dem til å
sette seg inn og lese grundig kommunedelplan, og spesielt konsekvensvurderinga for dette
området.

På av vegne av brukere av Skogveien, Skaidi og Kjusokdalen
Lise Bakkevold og Liv Johanne Bakkevold

3 vedlegg følger. Dette er våre begrunnelser for innsigelsen.
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