Vikebygd grendautvalg
5568 Vikebygd

Vindafjord kommune
5580 Ølen

Vikebygd, 01.11.2015

att. rådmann Kristian Birkeland
SAK:

Rådmannen sitt fremlegg til vedtak Formannskapsak 99/15 Kommuneplanen sin arealdel - prinsippavklaringer.

Vikebygd grendautvalg har gjennomlest rådmannen sine fremlegg til vedtak, dette gjelder
hvor sentrum skal være og innskrenkning av Dommarsnes Industriområde, samt en nedgradert utbygging
av Vikevegen Fv734.
Grendautvalget har følgende innspill til denne sak:
Dommarsnes Industriområde.
Rådmannen vurderer nå å ta ut deler av industriarealet på Dommarsnes, fordi deler av dette området ikke
lenger er attraktivt for nye etableringer. Grendautvalget i Vikebygd har gjennom mange år arbeidet for å få
arbeidsplasser til Vikebygd. I stedet for en nedbygging av området bør kommunen selvfølgelig arbeide for
at det kommer nyetableringer på området og la området være slik det er tiltenkt.
Dommersnes industriområde har en unik beliggenhet med kommunens største og beste dypvannskai. At
rådmannen foreslår å ta vekk deler av området i kommuneplanen er helt uforståelig for oss. Dette gjelder
både hytte- og naustområdet og områdene øst for fylkesveien. Dersom det kommer en forespørsel om
nyetablering ved sjøen, må muligheten være der til å få dette på plass. For kommunen bør hele området
absolutt være et satsingsområde for fremtiden.
Når rådmannen så opplyser at, sitat «Landevegs kommunikasjonsforhold tilseier ikkje større
landsbaserte bedriftssatsingar på Dommersnes» sitat slutt, er dette så provoserende opplysninger at
det blir vanskelig å ta dette på alvor. Vikebygd grendautvalg står på for å få til ei levedyktig bygd. For å få
dette til har vi kjempet for en bedre og trafikksikker vei i utallige år, men kommunen har gang på gang
nedprioritert veien. Nå har vi endelig klart å komme på toppen av kommunens prioriteringsliste, og vi
kommer ikke til å finne oss i at denne listen endres igjen!
Kommunen sin oppgave nå er å arbeide for en bedre og mer trafikksikker vei, slik som ordføreren har
lovet. Dette vil føre til flere arbeidsplasser, og ikke minst flere innbyggere og barnefamilier som ønsker å
bo i bygda. Det som rådmannen nå foreslår er å nedprioritere Vikebygd, i stedet for å være fremtidsrettet.
Grendautvalget hadde den 22/10 møte med Statens vegvesen i Vikebygd, hvor det ble diskutert
kortsiktige og langsiktige utbedringer av Vikevegen. Vi avventer en rapport fra Statens vegvesen
angående dette. Referatet fra dette møtet er oversendt kommuneadministrasjonen. Statens vegvesen
forventer nå en tilbakemelding fra kommunen vedr. Vikevegen Fv734, som skal inngå i handlingsplanen
2016-2018.
Vikebygd grendautvalg vil følge nøye med på hvilke prioriteringer som nå blir gjort i kommunen. Vi vil ikke
lenger finne oss i å være en nedprioritert bygd som rådmannen, og andre sterke krefter arbeider for, på
visse områder, som vei og industri. Rådmannen har i tidligere brev opplyst at det er viktig å spille på lag
med grendautvalget, men det har heller ikke blitt gjort i denne saken.

-2For å gjøre det helt klart til slutt:
- Fv 734 Vikevegen må prioriteres forbedret slik at landbaserte kommunikasjonsforhold blir gode nok!
- Dommarsnes industriområde må være et satsningsområde med sin unike beliggenhet for større og
mindre industrietableringer. Arealet som allerede er regulert til formålet, må være slik det er for
fremtidige etableringer.
Når det gjelder fremlegget til en sentrumsdel i bygda, så er vi enig i at den bør være i område ved
butikken.
Det er nå viktig å ta vare på engasjementet i bygda. Grendautvalget prøver å være drivkraften mot
kommunen og står på med å få flere innbyggere til bygda, få fortgang i tomtesalget, trafikksikkerhet,
vegen og industrietableringer. Dugnadsånden er stor i bygda.
Grendautvalget skal ha årsmøte 01.12 på bygdahuset. Å presentere det negative fremlegget i forhold til
vegen og industriområdet som rådmannen nå vil nedgradere, vil gi dårlige signaler til innbyggerne i
Vikebygd. I tillegg også de som har planer om å etablere seg her.
Vi forventer en tilbakemelding på vårt innspill, hvor vi eventuelt kan diskutere løsninger som er til det beste
for kommunen og Vikebygd.

Vennlig hilsen,
Frantz Lea
formann
Vikebygd grendautval
email: frantz@dykk.no
tlf : 913 89 218

Dette dok. er også sendt pr mail til:
-

Ole Johan Vierdal, ordfører
Steinar Skartland, varaordfører
Erik Baust, samfunnsutvikler
Rune Hetland, formannskapsmedlem

