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FRADEUNG AV TOMT I BARUNDVEIEN 34 - GNR 1481BNR 154
KLAGEFR IST 8. MARS 2019 - MERKNADER
Presterødås&n V," er inlormert om ovennevnte sak gjenoom beboe re I åsen og ønske< å markere
syn I danne saken ved å sti lle seg bak brev datert 4. jBllu<u 20 19 med merknader og
kommentarer ovennavnle sak Ira naboer Kjersti og Knut Berg i Barlindveioo 32, adressert til
Tønsberg kommune ,
Velets syn på fortetting. flermannsboliger, trafikksikkerhet, oomilj ø, samt spe kulBll\er og
tomteoppkjøpere etc i ås&n er med på å forsterke engasjement og nevnte ma .... ering. også i denne
saken, og burde være ve l kjent fOf kommunen. Dette syn fremkommer bLa , som følger;
-Gjenoom velets innsp lI på dialogmøter med kommunen i regi av VeHOfeningenes Fellesråd
Tønsberg, både i oovemtler 2017 og 201B .
-Gjenoom velets innspi ll på Ve ltc.-eningenes Fellesråds årsmøte 24 . apri l 20 18 de r bl,a, Cathrine
He isholt Ifa kommunen var tilstede .
-I velets brav datert 24 . mai 2017 ti l Tønstlerg kommune, vedrørenda kommentarer/merknader til
oppheving av reguleringsplaner for Presterødåsen.
-I velets brav datert 2, september 2017 ti l Tønsberg kommune, kommune utvilding, vedrørende
kommentarer/merknade r til utbyggingsplaner med 4 manns bolig for eiendommen Barliujveien 8.
-I velets brav datert 14. november 20 18 ti l Tønsberg kommune, kommune LJtvikling. vedrø rende
høringsinnspill til Tønsberg kommuna plan 2018-2030, arealde l og byplan ,
-I velets brav datert 12. desember 20 18 til Tønsberg kommune, kommuneplan revisjon. att,
Cathrine Heisholt - areald'", med kopi ti asplan viak , att. Marthine Søylard Hoel - pian,
vedrørende avtlo/dl gjestebud i Presterødåsen i forbinde lse med revisjon av kommuneplanens
arealdel.
Presterødåsen Vel er ogs.å informert om kommunens foreløpige Svar til eier av
34 og
med bakgrunn i vårt syn på fortetting etc i denne Iortlirdelse gjerne benytte denne an ledningen
til å takke kommunen Ior at fradeling av nevnte tomt fore lø pig ikke innvilges og håper ogs.å dette
blir det endelige resultatet.
Vaiet ønsker en fortsatt tett og god dialog med kommunen framover i forbinde lse med aktuelle
sake< som gjelder Presterødåsen. Derigjenoom kan vi også søke å bevare det g<'>dt'>- og
forhåpentligvis det trygge og fOfutSigbare bomiljø et i åsen vår. Dette er særdeles viktig!1
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