
From: Inge Fredriksen <inge@planteskolen.no> 
Sent: 30. april 2020 21:13 
To: Kommune, Vegårshei 
Subject: Merknad til nedklassifisering av kommunale veier. 
 
 
 
Som delvis beboere på Lindtveitstranda ( Stokksundveien 87 ) vil vi uttrykke vår skepsis til forslaget 
om privatisering av Stokksundveien. 
 
I tillegg til en yndet friplass for oss som gartnere på Tromøy har også eiendommen vært en viktig del 
av Tromøy Planteskole sin utvikling  i over 30 år. 
Det dyrkes stiklinger på jordene her til produksjon av norske naturplanter i Tromøy Planteskole. 
Dette er planter brukt i revegetering, landskapspleie og grøntanlegg over hele landet. 
 
Vi har gjennom flere år brukt stor innsats på å restaurere eiendommen både bygningsmessig og 
jordveien  og vi har også i tankene at Lindtveitstranda blir vår heltidsbolig i løpet av få år. 
 
Det er med forundring vi blir klar over planene for å privatisere Stokksundveien og andre kommunale 
veier. 
Det kan ikke være til det beste for kommunen ikke minst i forhold til bosetting,skogsdrift, hytteeiere 
og friluftslivet knyttet til denne og andre kommunale veier. 
I tillegg til de direkte tilknytta eiendommer til Stokksundveien er det et betydelig antall som har 
båtplasser ( eid eller leid ) i områdene Eidet og Tårånes. På Tårånes er det mulig å sette ut småbåter 
og flere av hytteeiendommene innover Fjorden har sin parkering og båthavn i nevnte områder. 
 
Grendeområdet Sundet har de siste år utviklet seg med flere nye boliger og det ser ut til å være en 
positiv utvikling for et godt boområde nærme Myra sentrum og nær naturen. Dette er kvaliteter vi 
håper kommunen bygger videre på. Privatisering av Stokksundveien vil forringe dette flotte 
boområdet og være til skade for den positive utviklingen. 
 
Av andre høringsinnspill ser en at flere grendemiljøer i kommunen er bekymret for utviklingen i 
bostedsmønstret i kommunen i forbindelse med forslag om privatisering av kommunale veier. 
 
Myraområdet har etter hvert blitt et velfungerende sentrum for kommunen, det er svært bra med 
omtrent alle service- næringer en trenger i hverdagen. Ta vare på " utkantene"!! Uten de blir ikke 
Myra et sentrum lenger, da blir kanskje Myra en utkant i en storkommune en dag. 
 
 
Med hilsen 
Brit og Inge Fredriksen, Stokksundveien 87 
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