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Vegårshei kommune, Myra.    

Øyvind Hagane på vegne av Ågoth Hagane.GNR.18 BNR.21.         

 

Vi ønsker ikke denne fortettingen.De idylliske naturområdene som er pr. idag, vil forringe 

hele området. Natur, dyreliv og ro og fred. Vi ønsker ingen hytteby på Nesstranda. Det vil bli 

masse tråkk over vår eiendom. Der har vi både tyttebær og blåbær som vil bli tråkket bort hvis 

det fortsatt skal være tråkk der.             

 

Jeg lurer på hvor langt ut dere må legge bryggene da det er veldig lavvann på det verste. Den 

idylliske fjorden vil jo fort forandre seg da flytebryggene overtar. Det blir ikke særlig idyllisk 

framover.  Vi har en veldig bra parkeringsplass til vår bil og gjestene våre på egen eiendom. 

Blir veldig bekymret når jeg tenker på om vi får plass der fremover. 

 

Tidligere har vi opplevd at parkeringsplassen er opptatt. Hvordan vil dette utvikle seg under 

byggeperioden med så mange hytter. Det er ikke alltid at de vet hvor grensene går,selv om det 

står PRIVAT PARKERING.                                    

 

Denne reguleringsplanen er startet i 2017. Dette fikk vi vite gjennom brev fra Vegårshei 

kommune datert 11.6.18. Dette er skammelig. Vi er blitt fullstendig oversett. Det kan da 

umulig være slik det skal foregå. Håper det tas til etterretning for den det 

gjelder.                                                                                                                  

 

Hva vi kan se av Reguleringsplanen blir våre nye naboer 3 hytter og garasjeanlegg. Jeg syntes 

som grensenabo så burde vi blitt informert på et tidligere tidspunkt.  I framtiden vil utsikten 

bli hytte-garasjevegg isteden for skog. Vi ønsker ikke en slik bebyggelse samt vei så nærme 

grensen vår.                 

 

 P.g.a. lite vann på den tørreste tiden blir tilgangen til fjorden problematisk da alt gror igjen på 

egen eiendom. Alt forverrer seg fra år til år.Vårt ønske er at reguleringen av vannet stopper på 

et høyere nivå. Vi håper på informasjon videre, da vi kan følge reguleringen.      

 

Vennlig hilsen Øyvind Hagane. 
 


