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Hei. 
 
Jeg vil herved klage på den planlagte veien som skal etter planene bli utbygd fra Fv 950 og 
over jordene rett ovenfor  Presthus Gård barnehage, for å få tilgang til all nybebyggelsen 
som en gang i framtiden skal komme på Overvik på Ranheim. 
 
Jeg jobber ved denne barnehagen, og hver eneste dag er vi oppe i Chamonix som denne 
nærskogen vår heter. Hver eneste dag kommer også barn fra nærliggende barnehager og 
skoler til Chamonix og bruker skogen for det den er verdt, den er nemlig verdens fineste 
lekeplass! 
Her kan barna leke og lære, være motorisk, strekke seg etter andre, falle ned og slå seg og 
lære av dette, øve seg på å gå en bratt oppoverbakke for første gang, ikke minst lære seg å 
gå ned en bratt nedoverbakke for første gang, uten å falle! 
Dere aner ikke hvilke muligheter en nærskog har for barn fra 1 år og opp til skolealder. Det 
er tusen ting å ta seg til ,tusen ting å undre seg over; vi ser harer, rådyr, ekorn, massevis av 
fugler og tusenvis av insekter og det er en fryd å være der, i alle de fire årstidene vi har. 
Når man er 1 år så komme man ikke langt på korte bein, men man kommer seg til Chamonix 
fordi den er så nær barnehagen. Og er ikke det fantastisk ,at man bare kan gå rett ut av 
barnehageporten og vipps så er man på tur? Helt uten å ta buss! Det er akkurat dette som 
gjør vår barnehages beliggenhet så fantastisk flott! 
 
Legger dere en vei rett ved skogkanten av Chamonix, så ødelegger dere for det første vår 
fantastiske fine turvei over jordene på bare noen hundre meter, der barna kan springe fritt 
opp til skogkanten mens vi voksne passer på at baktroppen også blir med. Barna kan springe 
fritt uten å tenke overhodet på farer, og vi voksne senker skuldrene helt når vi kommer opp 
på jordene, for her er det ingen farer! 
 
For det andre så ødelegger dere rett og slett Chamonix ved å legge en vei rett ved 
skogkanten! Dere ødelegger skogen på grunn av støyforurensning. Hvem vil vel gå på tur i 
skogen når det eneste man hører er biler og busser som suser forbi? Det kakofoniet av fugler 
vi hver dag hører vil dø ut, fordi fugler blir forstyrret av trafikk og de vil flytte og skogen vil til 
slutt være et tomt skall uten dyrelyder og uten dyreliv. Hva er vel en skog uten den magiske 



stillheten? Hva er vel ikke bedre enn å gå i skogen og bare høre vinden som suser, regnet 
som faller eller kongler som knuses under skoen?  
 
Ved å legge en vei rett ved skogkanten ødelegger dere naturens magi for alltid, en 
uopprettelig skade som aldri kommer til å være den samme noen sinne. 
 
Vær så snill å tenk på skogen vår som noe annet enn bare " en grønn lunge" som skal se fint 
ut på papiret. En skog skal ha stillhet, ellers er den bare en samling tilfeldige trær som ser 
fint ut,men som er ubrukelig å bruke. 
 
Og selv om dere kaller veien dere skal legge over disse jordene for "miljøgate" så får man 
stikke fingeren i jorda og kalle en vei for en vei; det BLIR biler og busser og tungtrafikk som 
kommer til å kjøre her, og  det BLIR trafikk og støy, dette er helt garantert. 
 
 
Om dere fortsatt er i tvil om Chamonix viktighet i så manges liv, så blir jeg gjerne med på en 
tur sammen med dere, der jeg skal vise dere Chamonix fra et barns perspektiv. 
Det er bare å ta kontakt. 
 
Hilsen 
Kathrine Myran 
 
 


