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Innledning
Uttalelsen gis
¡ Personlig ¤ På vegne av foretak/lag/forening
    
Organisasjonsnummer Navn

Presthus Gård barnehage
Adresse

Presthusveien 31
Postnummer

7004
Poststed

TRONDHEIM
Telefon

91760076
Kontaktperson

Renate Kvivesen
Epost

v7d@trondheim.kommune.no

Uttalelse
Navn på saken
Har du/dere fått tilsendt saken i adressert sending fra kommunen
¤ Ja ¡ Nei
Uttalelse til saken

Det er lagt inn et forslag å legge en vei fra Kockshaugvegen og over jordet ovenfor Presthus gård og opp til den
kommende nybebyggelsen på Overvik.

Vi vil understreke at denne veien kommer til å få en fryktelig negativ påvirkning for våre skog/friområder. Å legge en
vei her kan føre til trafikkfarlige situasjoner for barna som bruker Chamonix året rundt.

Et annen svært negativ påvirkning denne veien vil ha for dette området er støyforurensingen dette vil medføre for
Chamonix. Chamonix er en skog, verdens beste lekeplass. Her kan både store og små få lov til å nyte stillheten, og
et ytrende dyreliv.
Kommer veien hit, kommer vi aldri til å se rådyr mer, ekornene vil flytte, fuglene vil aldri komme tilbake, et helt
biologisk mangfold vil opphøre på grunn av en vei som kan legges en annen plass.

Kornkråka,som er rødelistet på grunn av utryddingsfare, bor på jordene her. De sitter der både titt og ofte og spiser
på jordene, i både store og små flokker. Om veien legges her ,kommer kornkråka til å miste sitt område og den vil
til slutt dø ut fordi den ikke får leve i fred.

Jordene og Chamonixskogen er hjem til masse dyr som er avhengige av hverandre, og forsvinner noen så
forsvinner også til slutt resten. Det er ikke slik vi vil ha det. I barnehagen lærer vi barna at vi er gjester i naturen og
at vi skal ta vare på den. Kanskje skal vi voksne også leve ved denne regelen?

La vårt umistelige nærområde få stå som det gjør nå, vi trenger det og ikke minst dyrene trenger det.

Vi ønsker at eksisterende vei utbedres.
Legg veien der det allerede er vei, så slipper vi å ødelegge naturen mer enn nødvendig.


