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F 87, NØSEN – SØKNAD OM BOM OG OMLEGGING AV VEG
Olaf Chr. Olsen skriv i brev datert 5.5.04.følgjande:
Søker om å få lov til følgende:
• Sette opp halvbom på veien inn til hytta, se vedlagte kart I
• Delvis omlegging av veien, ca 150m lengde, se vedlagte kart II
Halvbom ønskes av våre nærmeste naboer (fam. Melby) og oss pga forholdsvis stor ferdsel av
campingbiler/-vogner og bilturister. De parkerer/snus der hvor de finner det for godt. Gårdsplassene er
blitt en selvfølgelig snuplass, og ofte hindres vi av parkerte biler i veien. Påkjenningen for veien blir derfor
stor, i stykker kjørte stikkrenner og dype hjulspor som følge av denne trafikken. Vi ønsker og oppgradere
veien, og dette vil sannsynligvis føre til enda mer bruk av veien. Forslag til plassering av bommen
nedenfor Nøsen iht. kart vil ikke hindre ferdsel til vannet, båthus etc. En halvbom vil ikke være til hinder
for gående eller syklister, men begrense motorferdsel i LNF området.
Veien ønskes omlagt ca 20m - 25m vekk fra eksisterende vei ved hytte (gnr. 95-bnr. 87-fnr. 1) pga at den
går tett opp til hytta/gjennom gårdsplassen/tunet. Ønsket er og få skjermet oss litt. Vi har vurdert
terrenget og mener at det tillater en skånsom flytting uten for store inngrep. Den "gamle" delen av veien
vil bli bearbeidet og event. beplantet/tilsådd med stedets naturlige vekster.
Søknad om bom og omlegging av veg avgjer Statskog som grunneigar og fjellstyret gir uttale.
Det er tidlegare søkt om oppføring av bommar for stenging til hytter og stølar. Alle desse søknadene har
vorte avslegne ut frå at vegar i allmenningen skal vera opne.
VEDTAK:
Fjellstyret går mot at det blir ført opp bom på denne vegen ut frå prinsippet om at vegar i allmenningen
skal vera opne.
Vedrørande søknad om omlegging av veg utsett fjellstyret behandlinga til ein får sett på saka under
befaring den 14.6.04.
Vedtaket er einstemmig.
Vestre Slidre fjellstyre den 14.5.04.
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