
Vi setter stor pris på å bo i enden av en kommunal vei. 

For et knapt år siden flyttet vi, familien Grimstad/Hammer, til Harekjær. Vi hadde kjøpt den vakre 

eiendommen i skogen, og så frem til å skape oss et levebrød med allsidig virksomhet på gården: 

dyrehold, skogsdrift, dyrking av poteter og grønnsaker og etterhvert en gårdskafe.  

Eiendommen ligger utenfor sentrum, utenfor allfarvei, men fordi det er kommunal vei helt frem til 

gården,  føler vi oss ekstra velkomne. Vi får en god følelse av at det ligger til rette for at man skal kunne 

satse på å utvikle noe, at kommunen vil ha aktivitet og bosetting. 

Det å kunne bo stille og fredelig i skogen, og samtidig ha trygg og god tilgang til sentrum med butikker og 

annen service, er viktig for oss, og sikkert for mange andre som vurderer å flytte ut av byer og folketette 

områder. Det faktum at veien frem til gården er kommunal, hadde stor betydning da vi bestemte oss for 

at vi ville prøve å kjøpe Harekjærveien 120.  

På eiendommen vår er det 5 ferdig regulerte boligtomter. To av disse har vi nå mulighet til å få solgt. Det 

vil bety utrolig mye for oss, men det vil også være viktig for Vegårshei at flere ønsker å etablere seg i 

kommunen. En nedgradering av Harekjærveien til privat vei, vil  helt klart gjøre tomtene mindre 

attraktive. 

Sent på høsten 2019, da det regnet som verst, leverte vi frilandsgriser til slakt. Da den store dyrebilen 

kom for å hente grisene, var vi svært takknemlige for at den kunne kjøre på en bra vedlikeholdt 

kommunal vei! 

På eiendommen er det allerede mange hundre meter privat vei nordover til Flaten og nord-vestover til 

jaktlagets samlingssted. Vi samarbeider med naboene om vedlikehold av disse veistrekningene. Det er 

bekymringsfullt å tenke på å skulle måtte bruke våre begrensede ressurser  til vedlikehold av 1,3 km vei 

i tillegg. 

For oss som vil drive næringsvirksomhet, har det stor betydning at Harekjærveien forblir kommunal! 

 

Vennlig hilsen  

Lisbeth Tamara Hammer og Jo Grimstad 

Jenny og Jakob Grimstad 

  


