
Høringsuttalelse

Høringsuttale
Høringsuttale

Innsendt 17.08.2021 11:07:37

ReferanseID NES078-1008718

Gang/sykkelvei i Skogbygda fra krysset Togstadvegen / Ingeborgrudvegen til krysset

Togstadvegen / Husåsvegen. I Tillegg Vegen fra Dysterud til Togstadkrysset og fra
Herbergåsen til togstadvegen.

 

I tillegg til det eksisterende byggefeltet bor de fleste av Skogbygdas befolkning spredt utover i hele
grenda. Sentrum i bygda er Ingeborgrudmoen med både Jokerbutikk, Post i butikk, frisør, nyåpnet
kafé, skolen med idrettsplass og barnehage. Ingeborgrud kirke med Kirkestua og en godt besøkt
gravlund ligger også langs Togstadvegen.

Vi som bor langs Togstadvegen opplever at boliger skifter eiere og unge barnefamilier flytter til
grenda. Det er positivt og gjør bygda enda mer levende.

Det er fortsatt uvisst når en planlagt ny barneskole vil bli bygget på Opaker, og folk her i bygda har
stått sammen for å få beholde Skogbygda skole. 

 

Dessverre er det absolutt ikke trygt å sykle langs Togstadvegen, Selv med 60 km fartsgrense er veien
smal, svingete og uoversiktelig over lange strekninger.

En gang- og sykkelvei på strekningen vil bety økt livskvalitet for innbyggerne i alle aldere, og særlig
bidra til at skoleelevene kan oppleve mestring og økt fysisk aktivitet ved selv å komme seg til og fra
skolen.

I vinterhalvåret med mørke kvelder oppleves det svært utrygt å gå langs vegen, da det heller

ikke er noen veibelysning.

Både nasjonal –og internasjonal forskning viser til positive effekter av gange –og sykling.

NTP (2022-2033) har et nasjonalt mål om at 8 av10 barn og unge skal kunne gå eller sykle til skolen
og vil satse på lokalt arbeid som vil gjøre det tryggere å sykle til skolen og i nærmiljøet.
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Avsender

Vi håper at en gang- og sykkelvei på strekningen langs Togstadvegen blir prioritert i den nye
kommuneplanen, samt de andre nevnte vegene.

 

Vi får mange henvendelser fra familier som bor i skogbygda om at det er et stort savn med både
gatelys og gang/sykkelveier. Så håper dette nå kan prioriteres

 

 

Fra Skogbygda Vel

v/ Glenn Sætre

Leder

Jeg har vedlegg til saken
 

Glenn Sætre
Fornavn Etternavn

Seljeslyngen 20
Adresse

2164 SKOGBYGDA
Postnr/sted

46626446  
Mobil Telefon

 
Telefon arbeid

glenn@tommel-opp.no
Epost

Jeg sender inn høringsuttalen på vegne av en organisasjon
 

988759325
Organisasjonsnummer

SKOGBYGDA VEL
Organisasjonsnavn

v/ Thorbjørn Munkelien Rognvegen 14
Adresse

2164 SKOGBYGDA
Postnummer/-sted
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