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Saksframlegg
Sentrumsnær lysløype, valg av løypetracè.
Utv.saksnr
129/12

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
21.11.2012

Kommunestyret

Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen legger fram to alternative forslag til vedtak:
Alt A Åros strandsti
Alt B Kvernhusløypa
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Formannskapet innstiller på alt …… for lyssatt turløype

Bakgrunn for saken:
Det har fra politisk hold kommet henstilling til administrasjonen om å utrede forslag til en
mulig lyssatt turløype sentralt i Søgne. Ei sentral lyssatt turløype bør etter administrasjonens
oppfatning helst ha ei utforming som tilfredsstiller følgende kriterier:
 Bredde på 2,5 m
 Solid opparbeid veigrunn med grusdekke, eventuelt fast dekke
 Universelt utformet
 Lett fremkommelig for maskiner til grusing, reparasjon av lys og generelt vedlikehold
Det er 3 alternativer som har vært framme i diskusjonen de siste årene:
 Kvernhusløypa
 Fåmyra
 Tinntjønn – Hellersdalen
I tillegg til de 3 alternativene som er nevnt over, vil en trekke fram 3 andre alternativer:
 Tjomsevannet rundt
 Åros Strandsti
 Løype ved Søgne videregående skole (SVS)

Mulig løypetraseer har vært sent ut på høring og det er kommet inn 17 innspill. Kopi av
innspillene i vedlegg.
Saksutredning:

Kvernhusløypa
Løypa har en lengde på 3,3 km og er den mest benyttede turveien i Søgne. Når det gjelder
grunneierforhold, er deler av tracèen kommunal, noe har status skjærgårdspark og det
resterende er i privat eie.
Kvernhusløypa har vært et enormt arbeidskrevende prosjekt. Den er unik i landsmålestokk.
Hele løypa rundt er opparbeid manuelt. Det er kun brukt hakke og spade i løypa og
grusmassene er fraktet inn med lette 4-hjuls motorsykler. Intensjonene til Ingeniørvesenet har
hele tiden vært å lage ei turløype med minst mulig inngrep i dette unike kystlandskapet. Det er
kanskje derfor at den også er blitt så populær som den er blitt. Tilbakemeldingene fra brukerne
og terrengkarusellen går nettopp på dette med løypas særegenhet og karakter.
Dersom en setter opp belysning i løypa vil det dette kunne vurderes som uheldig, både ut fra
hensynet til landskapet (ytre del mot sjøen) og intensjonen med løypa. Oppsetting av
lyspunkter vil innebære bruk av maskiner i løypa enten til graving av kablegrøfter eller
oppsetting av stolper. En breddeutvidelse kan også være nødvendig. Det har en til nå unngått.
Ei lysløype bør kunne benyttes om vinteren. Kvernhusløypa har en slik utforming at den ikke
kan brøytes. Det betyr at den kan bli liggende nedsnødd det meste av vinteren.
Pluss:
 Sentral
 Gode parkeringsmuligheter
 Svært mye benyttet
 Passe lengde
 Passer både aktive og mindre aktive
Minus:
 Uheldig inngripen i et særegent kystlandskap
 Strider mot løypas karakter/intensjon
 Kan ikke brøytes om vinteren.
 Ikke universelt utformet
 Deler av løypa er privat grunn
 Liten bredde
 For liten dybde til fjell for nedgraving av kabel
Kostnad:
Forutsetning:
Rimeligste alternativ med trestolper med trafikkarmatur (LED) og luftspenn.
3300 m og 30 m avstand mellom lyspunktene inkl rydding og rigg
kr. 1,9 mill inkl mva
Pris for jordkabelanlegg og pullerter (høyde 1,2 m)
kr. 3,2 mill inkl mva
Nødvendig standardøkning av selve løype
kr. 1,0 mill inkl. mva

Fåmyra.

Fåmyra ligger svært sentralt til nær Tangvall mellom boligfeltene Eikeheia, Fåmyråsen,
Moneveien/Røseveien og Buheilia. Søgne kommune opparbeidet ”turveien” gjennom Fåmyra
for flere år tilbake. Området ligger som en liten oase midt inne blant større boområder og har
atkomst fra flere retninger; fra Moneveien/Røseveien, fra østre og vestre side av Eiketjønna, fra
Fåmyråsen og fra Eik. Administrasjonen har tidligere foreslått å opparbeide en lysløype som et
8-tall med Fåmyrveien som hovedakse. Løypa blir 1250 m lang og svakt kupert. I tillegg
kommer tilførselsveien fra parkeringsplassen ved Salemsveien 24, slik at totallengden blir
nærmere 2 km. Hele tracèen blir liggende på privat grunn.
Pluss








Sentralt
Mange ”innganger”
Får samtidig lys på gang- og sykkelveien gjennom Fåmyra.
Vil kunne brøytes
Rimelig drift
Moderat opparbeidelse
Kombineres med andre type aktiviteter (ballspill etc)

Minus




Privat grunn
Lengde kun 1250 m.
Begrenset parkering, bortsett fra på Salemsveien 24

Kostnad:
Forutsetning:
Rimeligste alternativ med tremaster, luftspenn og trafikkarmatur (LED)
1250m, 30m mellom hvert lyspunkt
kr. 800.000,- inkl. mva
I tillegg kommer opparbeidelse av deler av løypa anslås til
kr. 700.000,- inkl. mva

Tinntjønn – Hellersdalen – Tangvall.
Løypa ligger strategisk til i forhold til kommunesenteret Tangvall og Lunde sentrum. Løypa vil
binde sammen de 3 skolene Tinntjønn-, Lunde- og Tangvall skole som alle ligger ved
inngangen til løypa. Det er svært gode parkeringsmuligheter både på Tangvall- og på Lundesiden.
Ulempen er at hele løypen ligger på privat grunn og avtalen kommunen har med grunneierne,
omfatter ikke belysning. Det er usikkert om grunneierne vil tillate lys. Et annet forhold er at
løypa ikke er en rundløype og den blir svært lang til å være en lysløype, i overkant av 5 km.
Det måtte foretas ganske omfattende rydding av trær langs tracèen. Det ville være mulig å
brøyte løypa, men skogsdriften vil vanskeliggjøre kombinasjon med skiløype. Totalt sett et
omfattende prosjekt.
Pluss





Binder sammen 3 skoler samt Tangvall og Lunde Sentrum.
Kan brøytes
Sykkeltracè
Er bundet sammen med Lindåsløypa og turvei til Repstad og Vedderheia




Flere innfallsporter og gode parkeringsmuligheter
Kommunal drift av Hellersdalsveien vil i tillegg være kjærkomment for skogeierne og
brukerne av sykkelturveien.

Minus







Ikke rundløype (må i tilfelle benytte gang og sykkelveien Tangvall – Lunde)
Privat grunn hele veien
Tømmerdrift kan være en interessekonflikt
Lengde over 5 km.
Bruksfrekvensen?
Kostbar drift

Kostnad:
Forutsetning er rimeligste løsning med tremaster og luftspenn.
5 km, 30 m mellom hvert punkt
Oppgradering av veien

kr. 3 mill inkl mva.
kr. 1 mill

Høllen-Giskedalsodden-Åros strandsti
Turveien Høllen-Giskedalsodden-Føreid ble åpnet i 2011. Veien er belyst og vil bli brøytet på
strekningen fra Høllen og fram til Årosveien. Første del av Åros strandsti ble opparbeid for
noen år siden og siste strekning fram til campingen vil sannsynligvis bli opparbeid i 2013/14.
Åros strandsti vil da bli en rundløype med utgangspunkt i parkeringsplassen ved kajakklubben.
Rundløypen blir på ca 1600 m.
En aktuell løsning her er å belyse den ytre delen langs elva og Årossanden med lav belysning,
dvs pullerter med høyde 1,2 m og benytte mer tradisjonell gatebelysning for veisystemet fram
til Årosveien. Når en i tillegg kan fortsette på opplyst gang- og sykkelvei over Årosbrua og inn
på turveien Giskedalen – Høllen, mener ingeniørvesenet at dette vil bli et bra
lysløypealternativ.
Pluss







Mye ligger til rette allerede: veistandard og delvis belyst.
Kan brøytes om vinteren
Nær bebyggelse
Universelt utformet
Liten kostnad
Reguleringsplan og offentlig grunn

Minus
 Litt kort løype
 Lite kupert
Kostnad.
Langs elva og over Årossandensanden settes det opp pullerter, 1,2 m høye.
Videre opp til Årosveien benyttes stålmaster og kabler i grunnen.
Pullerter, strekning 750 m, 20 m mellom punktene
Stålmaster fra campingen til Årosveien 300 m, 10 stk

kr. 750.000 inkl. mva
kr. 270.000 inkl. mva

Sum

kr. 1.020.000 inkl mva

Den resterende strekningen langs Årosveien fram til parkeringsplassen ved kajakklubben har
belysning. Strekningen videre mot Høllen (700 m) har også belysning.
En forutsetter at den gjenstående delen av stien som ikke er opparbeid, blir finansiert av
statlige friluftsmidler som hver år fordeles av fylkeskommunen (jfr forvaltningsplanen for
skjærgårdsparken).

Tjomsevannet rundt
Veien rundt Tjomsevannet består av forskjellige type veier med ulike status. Noe av
strekningen er fylkesvei, videre inn fra Berge er det skogsbilstandard. Fra Tjomsemoen er den
første biten en privat gårdsvei som går over i traktorvei med jevnt dårlig standard.
Løypa rundt Tjomsevannet er en populær turvei og har en lengde på 6,5 km. Foruten
fylkesveibiten, er veien rundt vannet i privat eie. Kommunen har ingen avtale med grunneierne
om bruk av veien. Kommunen er derfor ikke engasjert i vedlikeholdet av veisystemet her.
Etter administrasjonens mening, er rundturen alt for lang strekning til at den er ideell som
lysløype. Det er helt uvisst om det lar seg gjøre å få avtale med grunneierne om lys. Det er
forbundet med store kostnader å ruste opp traktorveien på nordsiden av vannet. Det samme
gjelder de løpende vedlikeholdsutgiftene for veien og lysanlegget.
Kostnad til lys vil beløpe seg til ca. kr. 4,2 mill inkl mva.
Kostnad til oppgradering av vei kan fort beløpe seg til kr. 2 mill inkl. mva.

Søgne videregående skole.
Løypa består av to sløyfer på til sammen 3,5 km. Utgangspunktet er parkeringsplassen ved
Søgne videregående skole. Begge sløyfene ligger flott plassert i et sentralt område. En del av
løypa blir sammenfallende med løypa rundt Tjomsevannet, grusveien/skogsbilveien fra Berge
og retning mot Kjosetjønn (1,3 km). En strekning på ca 500 m er bare delvis opparbeid og
inneholder et par bratte partier.
Begge sløyfene passerer forbi ridebanen som SVS benytter. I følge rektor ved skolen er dette
ikke ideelt sikkerhetsmessig. Det skjer i følge skolen, en del ”ukontrollert” ridning etter som
flere av de som i dag benytter ”lysløypetracèen” er ukyndige ryttere.
Slik de to løypetracèene fremstår i dag, bærer de preg av å være mye benyttet til ridning. Ut fra
Ingeniørvesenets erfaring med turveier generelt, er det ikke mulig å kombinere ridning med
turløype for trening og turgåing.
Tilskudd til lysløype
Styret i Søgne og Greipstad sparebank har behandlet sak om tilskudd/gave til lysløype sentralt i
Søgne og gjort slikt vedtak, jfr kopi i vedlegg:
”Styret ser positivt på å bidra med en tilskudd/gave til et eventuelt
politisk vedtatt lysløypeprosjekt som et helsefremmende og
samfunnsnyttig tiltak.”

Oppsummering
Løype
Lengde Grunneier

Lokali Uni-sering versell

Kostnad

Kvernhus

3300 m

Privat,
komm.,
skjærgårdspark

Ideell

Ok -

3,2 mill (jordkabel)
1,9 mill (luftstrekk)
1,0 mill (opprustn.)

Fåmyra

1250 m
+
400 m
inng.

Privat

Ideell

Ok

1,2 mill (jordkabel)
0,8 mill (luftstrekk)
0,7 mill (opprustn.)

TinntjønnHellersdalen

5200 m

Privat

Ideell

Ok -

3,0 mill (luftstrekk)
2,0 mill (opprustn.)

Tjomsevannet
rundt

6500 m

Privat

Litt
perifer

Ok

3,0 mill (luftstrekk)
2,0 mill (opprustn.)

Åros strandsti

1600 m

Staten

Ideell

Ok

1,1 mill
(kombinert pullerter og stålmaster)

Sti ved Søgne
videregående

2000 m
+1500 m

Offentlig
og privat

Litt
perifer

Ok -

Lys og opprustning

0,6 mill til opparb.
Mulig at staten
finansierer denne.
2,0 mill (luftstrekk)
1,0 mill (opprustn.)

Andre forhold
+/+Dugnad kan påregnes
+Mange innganger
+Mange parkeringsplasser
+ nær store boområder
+ mest brukte løype
- Lys endrer løypas unike karakter
- Kan ikke brøytes
- Driftskostnadene
+ Mange innganger
+Nær store boområder
+Belyse eksisterende skolevei
+Kombinere flere aktiviteter.
+Kan brøytes
- Noe kort løype
- Begrenset parkeringsplasser
+ Binder sammen 3 skoler
+ Bra sykkelrute
+ Kan brøytes
- Lang 8 km.
- Kostbar
- Driftskostnadene
- Skogsdrift
+ Bra sykkelrute
+ Kan brøytes
- Lengden
- Kostnaden
- Driftskostnaden
- Bruksfrekvensen?
+ Sentral
+ Offentlig grunn
+ Henger sammen med HøllenFøreidstien
+ Viktig å få strandstien komplett
ferdig
+ Kan brøytes
- Kort løype
- Utypisk lysløype
+ Flott område
+ Nærheten til skole
+ Mange parkeringsplasser
+ Kan brøytes
- Kombinasjonen med
hesteridning
- Kommunen ingen forpliktelser
fra tidligere

Enhetsleders merknader:
Enhetsleder vil anbefale at bygging av Åros Strandsti etappe 2 (statlige midler), og at
anleggelse av lys for både etappe 1 og 2 gjennomføres som et spillmiddelprosjekt. Det gis
spillemidler tilsvarende 30% av kostnadene til lysanlegg.
Enhetsleder vil understreke viktigheten av at Kvernhusløypa ikke påføres så store inngrep som
et lysanlegg med 100 lyspunkt vil utgjøre. Det er lagt ned mange årsverk i form av manuelt
arbeid for å gi løypa det spesielle særpreget som den er kjent for i regionen.

Rådmannens merknader:
Rådmannen har i økonomiplanen forslått 1 million kroner til lyssatt turløype i forslaget til
økonomiplan i 2013. At Søgne og Greipstad sparebank har gitt tilsagn om tilskudd til ei lyssatt
turløype er svart gledelig og gjør det mulig å få den gjennomført raskt.
Rådmannen har vurdert de aktuelle alternativene og registrer at ingeniørvesenet går inn for
lyssetting av Åros strandsti. Rådmannen mener at løypa rundt Kvernhusvannet også er et godt
alternativ. Valg av alternativ vil avhenge av hvilke kriterier man legger mest vekt på. Det er
igjen alternativer som peker seg ut som det klart beste. Ut fra dette innstiller rådmannen på to
alternativer og så blir det opp til den politiske behandlingen å avklare hvilket alternativ som
skal velges.

Vedlegg
1 Tilskudd fra Søgne og Greipstad Sparebank til mulig lysløypeprosjekt sentralt i Søgne
2 Informasjon vedr. Lysløype rundt Kvernhusvannet
3 Uttalelse til forslag til rullering av idrettens handlingsprogram 2011-2014
4 Kart -702516_QITNGO.pdf
5 forslag til trase
6 Høringssvar - Ny sentrumsnær lysløype - 702516_TTJCNB.pdf
7 Høringssvar - Ny sentrumsnær lysløype - 702516_TMXJRJ.pdf
8 Høringssvar - Ny sentrumsnær lysløype - 702516_FLAHCO.pdf
9 Innspill til valg av trasé for ny lysløype i Søgne
10 Innspill til Lysløype sentralt
11 Høringssvar - Ny sentrumsnær lysløype - 702516_YKMDSB.pdf
12 Sykkelstiplan på sikt - Eiendom tilhørende GB 1/1
13 Innspill til hvor ny sentrumsnær lysløype i Søgne bør være
14 Mestakopi@sogne.kommune.no_20120828_155712
15 Høringsuttalelse - Sentrumsnær lysløype
16 Høringssvar - Ny sentrumsnær lysløype i Søgne
17 Høringssvar - Ny sentrumsnær lysløype 702516_CBVVHE.pdf
18 Høringssvar - Ny sentrumsnær lysløype - 702516_FFNAPL.pdf
19 Høringssvar - Ny sentrumsnær lysløype - 702516_FIBSHC.pdf
20 Høringssvar - Ny sentrumsnær lysløype - 702516_MJMGXN.pdf
21 Høringssvar - Ny sentrumsnær lysløype - 702516_PJHDLJ.pdf
22 Høringssvar - Ny sentrumsnær lysløype -702516_QITNGO.pdf
23 Høringssvar - Ny sentrumsnær lysløype - 702516_WSENAD.pdf
24 Høringssvar - Ny sentrumsnær lysløype - 702516_YJACCP.pdf
25 Høringssvar - Ny sentrumsnær lysløype - 702516_YOKEKY.pdf

SOGNE OG GREIPSTAD

SPAREBAN K
Søgne kommune
v/ kommunalsjef Dag Arntsen
Søgne, 21.03.12.

Tilskudd til mulig lysløypeprosjekt sentralt i Søgne
Søgne og Greipstad Sparebank har fått henvendelser fra initiativtakere som ønsker å
få en lysløype sentralt i Søgne. Banken har en visjon om å gjøre Søgne og
Songdalen til "et enda bedre sted å leve"og for å virkeliggjøre det gis en del av
overskuddet som støtte til allmennyttige formål. Lysløype sentralt i Søgne, vil være
innenfor bankens rammer. En slik støtte vil ikke være knyttet til bestemte stedsvalg.
Banken har som retningslinje at ved tildeling av større tilskudd/gave til lokalt prosjekt,
ønsker banken å ta et forbehold om å være eneste samarbeidspartner innen
finanssektoren.
I forbindelse med politisk behandling av sak vedrørende lysløpeprosjekt sentralt i
Søgne er banken forspurt v/kommunalsjef Dag Arntsen om bankens medvirkning.
Utskrift av vedtak i bankens styre:
Sm.036.12: Tilskudd/gave lysløype sentralt i Søgne.
Vedtak.
Styret ser positivt på å bidra med en tilskudd/gave til et eventuelt
politisk vedtatt lysløypeprosjekt som et helsefremmende og
samfunnsnyttig tiltak

Spørsmål kan rettes til banksjef Bjørn Erland, tlf. 90537678

Vennlig hilsen
Søgne og Greipstad 8parebank
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Fra: Dag Arntsen[Dag.Arntsen@sogne.kommune.no]
Dato: 12.03.2012 15:46:33
Til: Postmottak
Tittel: VS: Lysløype rundt Kvernhusvannet

Fra: Tore Løvland [mailto:Tore.Lovland@kristiansand.kommune.no]
Sendt: 12. mars 2012 13:02
Til: Dag Arntsen
Emne: Lysløype rundt Kvernhusvannet

Hei Dag.
Viser til tidligere korrespondanse om lysløype rundt Kvernhusvannet.
Som du vet så har vi i prosjektgruppa «lovt» 1 million i friske penger for å få gjennomført prosjektet. I dag
har jeg fått bekreftet at en bedrift i Søgne ønsker å bidra med et betydelig beløp (over 100.000 kroner) for å
få lyssatt løypa rundt Kvernhusvannet.
Dette til informasjon.

Med vennlig hilsen

Tore Løvland

Arrangementskoordinator
www.kristiansand.kommune.no
tore.lovland@kristiansand.kommune.no
Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand
Telefon 38 10 27 93
Mobil 906 87 918
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SØGNEKOMMUNE
Rådmannskontoret
PB 1051
4682SØGNE

Søgne,27-Feb-2012

Vedr.: Uttalelseom forslagtil rullering av idrettenshandlingsprogram2011-2014,
ordinæreanlegg,forslagnr. 10 ”Turvei medlys”
Eikeheia Vel ser megetpositivt påforeslått til tak ”Ordinæreanlegg,forslagnr. 10: Turvei medlys, alternativ
Fåmyra/Eikeheia”.Videreutvikling av Eiketjønna/Fåmyra områdethardet sistetiåretværtet hovedsatsningsområdefor EikeheiaVel. Detteområdetbestårnåav flg. tilbud:
- flerbruksanleggm/ kunstgressbane
og volleyballbane
- enav Søgnesmestpopulærebadeplass
er
- flombelystskøytebane
- lekeplass
- tursti
SøgneKommunehar lagt godttil rettefor et sentrumsnærtområdefor fritidsaktiviteter rundt Fåmyra/Eiketjønna.
Det foreslåttetiltaket passergodt inn i envidereutviklingav detteområdetfor uorganiserteaktiviteter.
I områdetfinnesdeti dagenmyebenyttet tursti som, medbegrensedenaturinngrep, kan utvidesi bredde/lengde.
EikeheiaVel harikke diskutertforslagtil trasè(vedlagt)medgrunneierei området,menvil antakeligvisikke
berøreandreeiendommerenndesomeksisterendetursti alleredeomfatter.
Turvei/skiløypemedlys er et populærttiltak somvil bli godtmottattog utvilsomtmedføretil økt utnyttelseav
området. Belysning av stienei områdetharlengestått høyt på velforeningensprioriteringslistefordi vårebarn
meddettevil le føle detmye tryggereå ferdesut og inn til aktivitetenesomalleredeforegåri området.
Velforeningenhar værti kontaktmedSøgne & GreipstadSparebanksomer positivetil å gi økonomiskstøttetil
tiltaket (bidragetvil væreuavhengigav hvilket alternativsomblir valgt for ”turvei medlys”).
EikeheiaVel berom at Fåmyra/Eikeheiaalternativetvidereutredes,
og håperat dettevelgesmedrealiseringsåsnartsommulig.

Med vennlighilsen
Terje Nodeland
EikeheiaVel

Vedlegg:Kartskissemedforslagtil trasè

Innsendt:02.08.201209:20:54
Ref.nr:TTJCNB

Søgnekommune
Posboks1051
4682Søgne
Telefon:38 05 55 55
E-post:postmottak@sogne.kommune.no
Hjemmeside:http://www.sogne.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar
Opplysninger om berørt part
Svaret er fra:

Privatperson
Etternavn

Fornavn

Aamodt

Lars

Adresse

Postnr.

Buheilia25

4640

Poststed

Søgne

E-postadresse

Telefonnr.

Lar-v-aa@online.no

48291655

Saken gjelder
Saksnr.

2011/3253

Høringssak

Ny sentrumsnær lysløype i Søgne

Høringssvar

Tinntjønn-Hellersdalen- Tangvallmåværedetbestealternativetfordi det bindersammentre skoler
medgodparkering.

Vedlegg
Her oppgir du ev. vedlegg som styrker/støtter høringssvaret.
Type vedlegg

Last opp vedlegg

702516, Sem & Stenersen Prokom AS

Ettersendes per post
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Innsendt:04.08.201220:42:46
Ref.nr:TMXJRJ

Søgnekommune
Posboks1051
4682Søgne
Telefon:38 05 55 55
E-post:postmottak@sogne.kommune.no
Hjemmeside:http://www.sogne.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar
Opplysninger om berørt part
Svaret er fra:

Privatperson
Etternavn

Fornavn

Haarr

Ø.

Adresse

Postnr.

4640

Poststed

Søgne

E-postadresse

Telefonnr.

ritahaarr@hotmail.com

38167759

Saken gjelder
Saksnr.

2011/3253

Høringssak

Ny sentrumsnær lysløype i Søgne

Høringssvar

Hei.
Vedleggeret nytt alternativtil deforslåtteløypetraseene.
Håperdettekanvurderesi denvidere
saksbehandlingen.
SevedlagtePDFfor beskrivelse.
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Her oppgir du ev. vedlegg som styrker/støtter høringssvaret.
Type vedlegg
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løypetrase- PDF
Type vedlegg

Last opp vedlegg

Ettersendes per post

Alternativ til
lysløype.pdf
Last opp vedlegg

702516, Sem & Stenersen Prokom AS

Ettersendes per post

Side 1 av 1

Innsendt:14.08.201210:29:48
Ref.nr:FLAHCO

Søgnekommune
Posboks1051
4682Søgne
Telefon:38 05 55 55
E-post:postmottak@sogne.kommune.no
Hjemmeside:http://www.sogne.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar
Opplysninger om berørt part
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Privatperson
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Fornavn

Løvland

Tore

Adresse

Postnr.

Langeneskilen20

4640

Poststed

Søgne

E-postadresse

Telefonnr.

tore.lovland@kristiansand.kommune.no

90687918

Saken gjelder
Saksnr.

2011/3253

Høringssak

Ny sentrumsnær lysløype i Søgne

Høringssvar
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Påprivat initiativ, harenarbeidsgruppebeståendeav mangeav desammepersonenesomi sin tid
bygdeLangenesStadion,settpåmulighetenfor å bidratil å lyssetteløyparundtKvernhusvannet.
Påvegneav dennegruppa,senderjeg inn vårekommentarerpåadministrasjonens
forslagtil ny
lysløypei kommunen.
Førsakenble behandleti administrasjonen,
harundertegnede
hattet møtemedPlansjefArntsen,hvor
enkort presentasjonav vårt engasjementble lagt fram.
Det at deter et privat engasjementfor å få realisertenny lysløypei kommunen,børværepositivt.
Derfor er detunderligat detteengasjementet
overhodeter nevnti saksfremstillingenfra
administrasjonen.
Dennearbeidsgruppen
har tidligerevist at dei høyestegradhargjennomføringskraft
(les.LangenesStadion),og damenervi at et slikt engasjementogsåburdeværtkommenterti
saksfremstillingen.
Kvernhusvanneter enidyll, og for å hagjort detklart førstsomsist,detønskervi å bevare.Vi tror
nemligat deter fullt mulig å lyssetteløypautenat manødeleggerdenneidyyllen. Det er i dagså
mangeforskjelligelyskilder i markedet,at detå finne enlyskilde somkantilpassesløypaabsoluttbør
væreenmulighet.
Førstenkort kommentartil administrasjonens
konklusjoni saksframstillingen:
- Administrasjonenhevder/skriverat detkun er brukt «hakkeog spade»
i løypa.
Detteer feil! Jegharpersonligvedflere anledningersettbåde4-hjulere,mini dumpereog mini gravere
langsog i løypa!
- Administrasjonenhevderbelysningi løypavil kunnevurderessomuheldigut fra hensynettil
landskapet(ytre del mot sjøen)!
Når detgjelderlandskapetytre del mot sjøenantarjeg detsiktestil områdetved«Vaskeplassen».
Akkurat detteområdethararbeidsgruppaogsådiskutertsomenutfordring.Kanskjedet ville værebest
å droppelys og kabelakkuratpådettestrekket,eller finne enlyskilde somkanværepåbakkenivå?
- Administrasjonenhevderbelysningi løypavil kunnevurderessomuheldigi forhold til intensjonen
medløypa!
Hva er såintensjonentil denneløypa?Lyssettingvil utvilsomtmedførevesentligøkt bruk,og detmå
vel værehovedintensjonen
medenturløype?
Oppsettingav lyspunktervil nødvendigvismedførebruk av lettemaskiner,mendetvil bli med
minimaleterrenginngrep.Administrasjonenkjørerskremselspropaganda
og argumentasjonen
får dettil
å seut somom heleløypablir rasert/ødelagtdersomdenskallyssettes.
For to år sidenble detgjort betydeligeinngrepi naturenrundtKvernhusvannetdany kloakkledning
ble lagt nedi og rundtvannet.Disseinngrepenekanmanknaptsei dag,selvom maskinenesomble
benyttettil dettearbeidetvar storegravemaskiner.Det var kommunensomvar byggherreveddenne
byggingen,og detvar ingensnakkom uheldigenaturinngrepdadenneledningenskullegravesned.
Arbeidsgruppenharogsåværti dialogmednoenav grunneiernerundtvannet,og tilbakemeldingenfra
devi har værti kontaktmed,er at deer positivetil lysløype.
Vi harogsåværti kontaktmedFrankGylandsomer rullestolbruker.Hanbrukesi forskjellige
sammenhenger
av kommunenfor å få uttalelsefra bevegelseshemmede.
Haner megetpositiv til
lysløype,og tror at dettevil føretil økt bruk av området.Det at løypenikke vil bli brøytetom vinteren,
og vedsnøfallderforikke vil væretilgjengeligfor rullestolbrukere,menerhanikke børvektleggessom
et problem.De positiveeffekteneav enlysløypeer såmangeat mistettilgjengelighetdefå ukenevi
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harsnøikke er et godt argument.
I og medat vi ikke ønskerå utvidedagenstrase,menbenyttedenakkuratslik denligger i dag,så
menerarbeidsgruppen
at løypenikke skalbrøytesom vinteren.Med detklimaetvi harhelt påkysten,
såvil dedageneløypaikke kanbrukespågrunnav snøværeytterstfå. Det er jo hellerikke vanlig å
brøytelysløyperom vinteren.Ved snøsåleggermanskispor,mendet vil jo ikke væreaktuelti dette
tilfellet pågrunnav breddenav stien.SøgneKommuneer jo såheldigeat manharenflott skiløypepå
Årstøl.
Arbeidsgruppenønskerogsåå bidraøkonomiskfor å få realisertenslik lysløyperundtKvernhus.
Ambisjonener å bidramedinntil 1. million kronertil detteprosjektet.Søgneog GreipstadSparebank
haralleredesignalisertat deønskerå bidratil enlysløypei kommunen.
I tillegg til renepengebidrag,såønskerarbeidsgruppen
ogsåå bidrameddugnadsinnsats
veden
eventuellbygging.

ToreLøvland

Vedlegg
Her oppgir du ev. vedlegg som styrker/støtter høringssvaret.
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Fra: Knutsen, Steinar[Steinar.Knutsen@vaf.no]
Dato: 16.08.2012 08:13:13
Til: Postmottak
Tittel: Innspill til valg av trasé for ny lysløype i Søgne

Jeg vil gjerne benytte anledningen til å komme med noen innspill når det gjelder hvor en ny lysløype kan
plasseres i Søgne. Kommunen har lansert alternativene Kvernhusløypa, Åros strandsti, Tjomsevannet,
Eikeheia samt Tinntjønn/Hellersdalen. Har også lest i Budstikka at Øyvind Haarr har lansert en mulig løype i
området rundt Søgne videregående skole.
En lysløype bør etter mitt skjønn utformes slik at den kan brukes av flest mulig og dermed blir et bidrag til
folkehelsen i kommunen. En slik løype bør også ha en utforming som gjør at også den mer aktive mosjonist
har utbytte av løypa. Tenker da på at løypa bør ha en viss lengde og kurvatur/stigning. Jeg tror også at de
fleste som skal ut på tur setter pris på at turen de skal gå er en rundløype.
Kvernhusløypa er etter min vurdering det beste alternativet og løypa oppfyller alle krav til en lysløype.
Lengden og topografi er perfekt. Dekket er allerede oppgradert til en standard som tilfredsstiller kravene til
universell utforming. Lyssetting bør kunne anlegges på en måte som ikke blir skjemmende i de naturskjønne
omgivelser. Plasseringen er veldig sentral i forhold til store boligområder på Langenes og Høllen/Tangvall.
Adkomst fra flere kanter er også ett pluss. Selve beliggenheten med sjø og tjønn og småkupert terreng er jo
ett kapittel for seg selv. Tror ikke det er mange turløyper i Norge som kan sammenliknes med denne.
Som en god nr 2 rangerer jeg forslaget fra Haarr som ble omtalt i Budstikka 15. august. Den har de fleste
kvaliteter som en løype bør ha, og ett pluss her er at man kan velge kort eller lengre tur (to sløyfer).
Tilknytning til en videregående skole er også positivt, og her kan det kanskje være muligheter for
samfinansiering med skole/fylkeskommune. Ulempen med dette valget er at det antakelig vil kreve mer
ressurser til opparbeidelse av traséen samtidig som deler av løypa er relativt flat.
De andre alternativene som er lansert fra kommunen mener jeg ikke er aktuelle som lysløyper.
Hovedargumentene mot dette er:
Tjomsevannet: 6,5 km lysløype er altfor langt. Dette vil ikke kunne bli brukt av mange nok. De som er i god
nok form til å bruke denne kan gjøre det på dagtid.
Tinntjønn/Hellersdalen: Løypa er for lang og det er ikke en rundløype. Plasseringen er heller ikke spesielt
god.
Eikeheia: Denne løypa er altfor kort og vil nok ikke være interessant for folk utenfor nærområdet.
Åros strandsti: Dette er ikke en løype som passer inn i min forestilling av en lysløype som skal fremme
folkehelse. Dette er mer enn strandpromenade. Ikke er den rundløype heller. Dekket som er der nå er vel en
kombinasjon av asfalt/tre/grus. Søgne har allerede et godt utbygd nett av sykkelstier med lys og asfalt og jeg
mener at det ikke er flere slike veier vi trenger lyssetting på.
Mvh
Steinar Knutsen
Geiteråsen 29
4640 Søgne
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Opplysninger om berørt part
Svaret er fra:

Privatperson
Etternavn

Fornavn

Snaprud

MortenHeimdal

Adresse

Postnr.

Hølleheiveien14b

Poststed

4640

E-postadresse

Telefonnr.

msn@agmas.no

93229901

Saken gjelder
Saksnr.

2011/3253

Høringssak

Ny sentrumsnær lysløype i Søgne

Høringssvar

SynesstienlangsSøgne-elva/Årosbørbenyttessomlysløype,forutsattat manglendeparti påÅrossidenferdigstilles:
- Lavemerkostnader(storedelerav traseenharalleredegatelys,og brøytesallerede)
- Alleredepopulærsti
- Lett tilgang
- Passelengdefor tur/trim
- Turismetiltak
- Økt trafikk i Høllen
- Godeparkeringsfoholdi Høllenog Åros
Ønskerikke at rundløyperundtKvernhusvannetutvides/belyses,
dadettevil gåpåbekostningav
viktige kvalitetertil denneløypa,slik somstipreg/minimalisertinngrep/"utpåtur". Hodelyktvil være
et godtalternativfor brukerevinterstid.
Hilsengrunneierav enbit av stienlangsSøgne-elva(19/45)

Vedlegg
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Fra: Søgne Hagesenter[post@hagesenter.net]
Dato: 22.08.2012 09:40:47
Til: Postmottak; firmapost-sor@vegvesen.no
Tittel: sykkelstiplan på sikt - eiendom tilhørende Gnr 1, Bnr 1 i Søgne
Til
Arnfinn Håverstad – Søgne commune
Ingvild M. Lindaas - prosjektleder I Statens Vegvesen

Lysløypedebatten og sykkelstiplan
Først – det går an å bruke hodelykt.
Second – det også noe som heter lysforurensing
Det jeg har som tilleggsinformasjon angår løypetraseen som ble introdusert I Budstikka forrige uke
angående fylkeseiendommen som disponeres av Søgne Videregående skole. Jeg går ut fra at dette forslaget
er kjent. Det går inn ved Byttingsenga (bytte ml Bergegårdene og Vest-Agder fylke) som er turen rundt
Tjomsevannet.
Parkering ved tursti, opplyst eller bare opplyst med sollys, er nødvendig. Den nye parkeringsplassen som er
anlagt til bruk for kirkebesøk kan benyttes til parkering for de som vil trimme. Derfra kan det anlegges en
tursti direkte til Bergeveien Parkeringsplasser er en mangelvare på området. Det må anlegges flere parkeringsplasser, og det er ønskelig
at de ikke kommer for tett opptil grøntarealene. Det er uheldig at kirke og skole deles. Historisk ble kirken
bygd på gardens grunn. Gården var et maktsentrum som antagelig ble bosatt fra Rossevannet med
inngangsparti ved Sandvigdalsbukta/Tjuvika (inngang til Tjomsevannet). Det ville være fint for tunet at
kirken inkluderes. Det er ikke fint for tunet at det splittes opp med trafikk og parkering. Så jeg mener egentlig
at selve veien burde legges utenfor kirken I sydlig retning, og at sykkelstien kunne gå forbi kirken.
Tanken er at parkeringsplassen til kirken kunne benyttes ved at det lages en sykkelsti syd for kirken – I
bakken ned til kirkeneset.
Kanskje burde egentlig kirken inkluderes I selve tunet – Da måtte også veien legges her. Å legge sykkelsti syd
nord for kirkeneset I bakken opp til kirken, ville gi god adgang for besøkende til turen rundt Tjomsevannet
uten at de må innom skolens areal og disposisjoner
– og eventuelt en lyslagt løpeløype til glede for elever og andre.
Dette er det beste alternativet, synes jeg, som rangerer foran Kvernhusvannet og Fåmyråsen
(lysforurensting) . Men uavhengig av dette, ønsker jeg at sykkelsti skal anlegges mellom Gamlekirken og
Kirkeneset og at den stien kommer inn i sykkelplanen for Søgne. Jeg ønsker at folk som kommer I bil og som
vil trimme, kan parkere ved kirken og ta turen foran kirken, direkte inn på Bergeveien, for så å bruke lysløya
som slutter ved fjøset, eller ta hele runden rundt Tjomsevannet.
Det ville være bra for funksjonene (skolen, kirken, Prestegårdsstiftelsen, hagesenteret) i sin helhet hvis
anlagt sykkkelsti syd for kirken, kunne bytte plass med vei – på sikt.
Jeg er sikker på at Håverstad kjenner området godt, ogat Lindaas synes at dette er et utrolig fint område som
virker stadig mer inkluderende på Søgne sine innbyggere. Det var ikke slik før når det var landbruksskole og
internatskole. Nå er det kultursenter, og musikkskole, og videregående skole hvor mange av Søgne sine
ungdommer tilbringer tre år, og så er det kirken som også er gravsted for folk fra “Østbygda”. Østbygda som
begrep eksisterer ikke, fordi det ligger så nær opptil sentrum. Området angår flere fra Søgne nå, enn før, og
jeg synes det er anliggende at det fortsetter slik, at det angår stadig flere også I fremtiden. Dere har
innvirkning på hvordan folk opplever sine territorier.
Siden jeg vokste opp der på garden, kunne jeg si hvor de usynlige grensene gikk mellom vi som bodde på

file://\\pdfserver\PdfDocProDir$\EPHORTE\314490_FIX.HTML

23.08.2012

Side 2 av 2

garden og de andre som “kom på besøk”. Men det var egentlig ikke vi som eide garden. Den er fylkeseid, og
eies I praksis av de som er brukere. Dvs I første rekke elevene. Vi andre ønsker ikke å tvinge oss på – men
hvis vi kommer til parkeringsplassen utenom kirketid, så parkerer vi bilen der, tar på joggesko, og løper
direkte innover til Byttingsenga i fint trav – med eller uten flomlys.
Men flomlys ville aktualisere stedet for flere.
Så har jeg da sagt tre ting, om enn med for mange ord.
Flomlys, sykkelsti syd for kirken, og har nevnt bilveien som må gå der etterhvert.
Søgne, 22. august 2012
Grethe Ruud Åtland
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Svaret er fra:

Privatperson
Etternavn

Fornavn

Bredland

Floke

Adresse

Postnr.

4640

Poststed

Søgne

E-postadresse

Telefonnr.

floke@online.no

38166679

Saken gjelder
Saksnr.

2011/3253

Høringssak

Ny sentrumsnær lysløype i Søgne

Høringssvar

Jegvil foreslånordredel av Kverhusløypafra P-plassi vesttil arealenevedLangenesskolei øst.Her
ligger løypaalleredenærmebebyggelse,sykkel-og gangveiog lysmaster.En utvidelseav
løypebreddender til 2,5 meterog oppsettingav lysmastervil ikke værestoreinngrepi naturog miljø.

Vedlegg
Her oppgir du ev. vedlegg som styrker/støtter høringssvaret.
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Søgne kommune,
arealenheten

Søgne, 29.08.12

Sentrumsnær lysløype, høring
Undertegnede er fornøyde brukere av sykkelveier, tilrettelagte og ikketilrettelagte turstier i
Søgne. Vi vil benytte anledningen til først å takke arealenheten for all innsats som er gjort for
tilrettelegging av mange utmerkede turløyper i kommunen. Vi berømmer også
administrasjonen for et grundig saksframlegg mht. til valg av eventuell lysløypetrasé.
Behovet for lysløype
er ikke utredet, men ut fra deltakelsen på folkemøtet (15.08.12) synes det som om noen
idrettsaktive personer står bak dette ønsket, og blant dem ei udefinert gruppe som vil reise
delfinansiering for ett bestemt alternativ. Mosjonister og turgåere var få å høre. Behovet er
muligens også for ei breiere gruppe på hverdagstid i vintermånedene etter mørkets frambrudd.
Det er et spørsmål om ikke alle de opplyste gang- og sykkelveiene, som nå finnes i bygda, og
som blir strødd og brøytet når det er nødvendig, allerede er et brukt alternativ. Kveldsturen
går for mange rett ut fra boligen.
Forslag til ei sentrumsnær rundløype som kan gjøres kort og lang alt etter behov, og som kan
nås i gangavstand fra mange dørstokker:
Hølleveien→ gangvei på sørsida av Linnegrøvan og over mot Linneflaten→ Torvmoen→
Føreid→ Høllen strandsti→ Hølleveien.
Deler av løypa er allerede belyst gang- og sykkelsti. Flaskehalsen er muligens turløypa
mellom Føreid og Giskedalen. Men lyssetting her vil være en flott fortsettelse av Høllen
strandsti.
Moderne hodelykter er et fullgodt hjelpemiddel på tilrettelagte stier. Enhver bestemmer når
lyset skal være på ut fra sitt behov. Ingen offentlige driftsomkostninger eller landskapsinngrep
er nødvendige.
Trasévalg
Vi støtter i denne omgangen de kriterier fagfolk i administrasjonens har satt for standard på ei
lysløype. Om et av administrasjonens fem alternativer til løyper skal lyssettes, mener vi at
hensynet til bevaring av særegent landskap må telle mot de inngrep permanent lyssetting vil
måtte innebære. Det vil være korttenkt om ei vakker dagsløype skal ofres til fordel for ei
mosjonsløype som noen har behov for om kvelden i vintermånedene. I mørket vil
naturopplevelse uansett ha mindre betydning, bortsett fra nattehimmelen og fullmånen.
Blant de fem alternativene er det Kvernhusløypa som har høyest landskapsverdi. Løypa snor
seg nå nennsomt i pakt med terreng og natur. Utvidelse med fjerning av trær, graving og
sprenging vil forringe landkapskarakteren. Tett besetning med lysstolper/punkter vil forstyrre
opplevelsen av forholdsvis uberørt natur på dagtid.
Det må være naturhensyn og landskapsvern som skal avgjøre et eventuelt veivalg; ikke den
løselige lovnaden om en million kroner fra ei privat interessegruppe til en bestemt trasé.
Laila Haakonsen
Kvernstien 51

Nora Hexeberg
Høllegata 2
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Eikaas
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TurstienrundtKvernhusvannetbørlys settes!
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sognetreningssenter@gmail.com
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Menerdennyelysløypabørværei Fåmyra.I Fåmyraer detmulig å kommeinn i løypafra alle kanter,
fra Monen,Eik,Eikeheia,Fåmyråsen.Det blir ei flat å grei løypesomalle kanbruke,fra
småbarnsforeldre
medvogn til eldrefolk medrulatorog andrehjelpemidler.Bor i monevnselvog ser
hvor mangesomgår tur forbi megi monevn.Fåmyraer ei løypesomblir myebrukt nå, og kommertil
å bli myemerebrukt hvis det blir lys der.Dettevar min mening:-). mvh Jarle
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Ettersendes per post

Side 1 av 1

Innsendt:29.08.201211:28:16
Ref.nr:FFNAPL

Søgnekommune
Posboks1051
4682Søgne
Telefon:38 05 55 55
E-post:postmottak@sogne.kommune.no
Hjemmeside:http://www.sogne.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar
Opplysninger om berørt part
Svaret er fra:

Privatperson
Etternavn

Fornavn

Fedog

Kenneth

Adresse

Postnr.

Buheiveien1

4640

Poststed

Søgne

E-postadresse

Telefonnr.

kenneth.fedog@sogne.kommune.no

91560980

Saken gjelder
Saksnr.

2011/3253

Høringssak

Ny sentrumsnær lysløype i Søgne

Høringssvar

MenerFåmyraer bestealternativ:Begrunnelsensiersegselv.Områdetligger somenliten oasemidt
inneblantstørreboområderog har atkomstfra flere retninger,fra Moneveien/Røseveien,
fra østreog
vestresideav Eiketjønna,fra Fåmyråsenog fra Eik. Altså billig og sentrumsnært.
I tillegg brukesdennetrasseenmyesom"snarvei"for barnnårdegårhjemfra hveandrei mørketiden.
Ballbingemedbelysniger derogså,menligger foreløpig"midt i mørkeskogen".Altså får ento ting.
En turløypemedbelysningog lysere/tryggerenærmiljøfor barni området.

Vedlegg
Her oppgir du ev. vedlegg som styrker/støtter høringssvaret.
Type vedlegg

Last opp vedlegg

702516, Sem & Stenersen Prokom AS

Ettersendes per post

Side 1 av 1

Innsendt:29.08.201221:40:14
Ref.nr:FIBSHC

Søgnekommune
Posboks1051
4682Søgne
Telefon:38 05 55 55
E-post:postmottak@sogne.kommune.no
Hjemmeside:http://www.sogne.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar
Opplysninger om berørt part
Svaret er fra:

Privatperson
Etternavn

Fornavn

Fredriksen

Arvid

Adresse

Postnr.

4640

Poststed

Søgne

E-postadresse

Telefonnr.

Arvid@pgas.no

97788902

Saken gjelder
Saksnr.

Høringssak

2011/3253

Ny sentrumsnær lysløype i Søgne

Høringssvar

Ønskerhelt klart kvernhus.
Adkomstfra to sider.
Lett løypeå gå,passerfor alle.
Lite snø,ligger nærsjøenog snøensmelterkjapt.
Kan brukesflest månederpr år.
Godeparkeringsmuligheter.
Innsamlingsaksjonpågangfor å hjelpemedfinansiering.
Sentralti bygda.

Vedlegg
Her oppgir du ev. vedlegg som styrker/støtter høringssvaret.
Type vedlegg

Last opp vedlegg

702516, Sem & Stenersen Prokom AS

Ettersendes per post

Side 1 av 1

Innsendt:29.08.201222:46:50
Ref.nr:MJMGXN

Søgnekommune
Posboks1051
4682Søgne
Telefon:38 05 55 55
E-post:postmottak@sogne.kommune.no
Hjemmeside:http://www.sogne.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar
Opplysninger om berørt part
Svaret er fra:

Privatperson
Etternavn

Fornavn

Nilsen

ReidunnRavnevand

Adresse

Postnr.

Stokkelandsåsen
16

4640

Poststed

Søgne

E-postadresse

Telefonnr.

reidunn.nilsen@forbrukerradet.no

90153932

Saken gjelder
Saksnr.

2011/3253

Høringssak

Ny sentrumsnær lysløype i Søgne

Høringssvar

Førstav alt er jeg ikke tilhengerav enslik lysløype.Det gjør godtå kunnespasserepåturveieri
mørket.En fin måteå mediterepåog øynenevendersegfort til mørket.Jegserikke vitsenvedå
bekosteslikt anleggpånoenav forslagene.
Hvis enslik løypeførstskalanlegges,menerjeg forslagetvedHellersdalen/Tangvaller detbeste
valget.Denneløypaharengrei lengdeog ligger i nærhetenav skoleog sentrumi bygda.En løypeder
vil kunnebli enkelfor flere å gjøresegbruk av. Det er nærtopptil sentrum,skoleog derlag og
foreningergjernehararrangementene
sine.Det er rikelig medparkeringsplasser
og mangekantil og
medslippeå brukebilen for å benytteløypa.
Lysløypelangsstrandstiener ikke dendårligsteløsningen.Stiengåri ganskeåpentog lyst turterreng
langssjøenog er ensti derturgåerekanopplevenærhettil sjøenutenforstyrrendeelementersomen
opplyststi. En tur enkveld langsstrandstienvil fort viseat denneturstienikke blir særligmørkom
kvelden.Detteer fordi detåpneterrengetog sjøendannerenlys og åpenrammerundtstienog lyses
oppav bebyggelsenfra bådeHøllenog Åros.

Vedlegg
Her oppgir du ev. vedlegg som styrker/støtter høringssvaret.
Type vedlegg

Last opp vedlegg

702516, Sem & Stenersen Prokom AS

Ettersendes per post

Side 1 av 1

Innsendt:29.08.201216:36:55
Ref.nr:PJHDLJ

Søgnekommune
Posboks1051
4682Søgne
Telefon:38 05 55 55
E-post:postmottak@sogne.kommune.no
Hjemmeside:http://www.sogne.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar
Opplysninger om berørt part
Svaret er fra:

Privatperson
Etternavn

Fornavn

Borø

Vidar

Adresse

Postnr.

Sommerveien10

4640

Poststed

Søgne

E-postadresse

Telefonnr.

xtra@live.no

46765599

Saken gjelder
Saksnr.

2011/3253

Høringssak

Ny sentrumsnær lysløype i Søgne

Høringssvar

Jeghar bareenkommentari dengradTjomsevannetrundtskullebli nærmerevurdert,selvom jeg
forstårdetslik at denneløypasynesfor lang??I fbm. evt.strømtil lys her,burdemankontaktealle
hytteiernelangsløypaog sjekkeom deønsketstrømtil hyttene.De kunnedablitt medpået
"spleiselag"for kabling/lysmaster,slik at utgiftenefor fremleggingstrømrundtvannetkunnebli
redusert.Antar at noeliknendekunnegjøresi noenav deandretraseforslagene
også...?
I dengraddet trengspositivt svarfra grunneiere,såville jeg i utgangspunktetværtpositiv til lysløype
rundtTjomsevannet.
Et annetmomentkunnejo væreå sjekkeut hvor stordel av belysningensomkunnedekkesav ordinær
veibelysning,sidendelerav dennerundagår påasfalten/Søgneveien.
Det er jo i utgangspunktetsvakt
at det ikke er belysningherallerede,det er jo faktisk enskoleveiog vei til Søgnesstørstekultursenter.
En samletbygningsmasse
somdet ogsådrivesmyeaktivitet i ogsåpåkveldstid/ogmedbarn.
mvh
Vidar Borø
grunneierpådelerav Sommerveien

Vedlegg
Her oppgir du ev. vedlegg som styrker/støtter høringssvaret.
Type vedlegg

Last opp vedlegg

702516, Sem & Stenersen Prokom AS

Ettersendes per post

Side 1 av 1

Innsendt:30.08.201223:23:00
Ref.nr:QITNGO

Søgnekommune
Posboks1051
4682Søgne
Telefon:38 05 55 55
E-post:postmottak@sogne.kommune.no
Hjemmeside:http://www.sogne.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar
Opplysninger om berørt part
Svaret er fra:

Forening /organisasjon
Forening/organisasjon

EikeheiaVel
Adresse

Postnr.

Buheiveien10

4640

Poststed

Søgne

E-postadresse

Telefonnr.

terje.nodeland@gmail.com

46400924

Kontaktperson:
Etternavn

Fornavn

Nodeland

Terje

Saken gjelder
Saksnr.

2011/3253

Høringssak

Ny sentrumsnær lysløype i Søgne

Høringssvar

EikeheiaVel ønskerå fremhevealternativ"Fåmyra"somdetbestealternativettil sentrumsnær
lysløype.Videreutviklingav Eiketjønna/Fåmyra-området
hardetsistetiåretværtet hovedsatsningsområdefor EikeheiaVel. Detteområdetbestårnåav flg. tilbud:
- flerbruksanleggm/ kunstgressbane
og basketballbane
- enav Søgnesmestpopulærebadeplasser
- flombelystskøytebane
- lekeplass
- tursti
SøgneKommuneharalleredelagt godttil rettefor et sentrumsnært
områdefor fritidsaktiviteterrundt
Fåmyra/Eiketjønna.
Det foreslåttetiltaket passerderforgodtinn i envidereutviklingav detteområdet
for uorganiserteaktiviteterslik at detkanutviklestil enkomplett"Folkehelsepark".
Områdeter lett tilgjengeligfor mangebrukerevia mangeadkomstveier.
Innenformaks5-6 min gangavstandfinnesdetnesten300familieboenheter,noesomskulletilsi ca.
1000innbyggere.
I tillegg finnesdetogsåflere barnehageri umiddelbarnærhetsombenytter/ kanbenyttesegav tilbudet
i Fåmyra.
Denforeslåtteløypaer forholdvisflat og vil derforværegodtegnetfår spaserturer,løping,brukereav
gåstoleller rullestolog småbarnsforeldre
medbarnevogn.
I områdetvil detogsåværeenkeltå leggetil rettefor akebakker,sittegrupperog grillplasser.

Vedlegg
Her oppgir du ev. vedlegg som styrker/støtter høringssvaret.

702516, Sem & Stenersen Prokom AS

Side 1 av 2

Offentlig høring - høringssvar
Type vedlegg

Kart

Last opp vedlegg

Ettersendes per post

forslagtil trase.pdf

702516, Sem & Stenersen Prokom AS

Side 2 av 2

Innsendt:31.08.201212:37:54
Ref.nr:WSENAD

Søgnekommune
Posboks1051
4682Søgne
Telefon:38 05 55 55
E-post:postmottak@sogne.kommune.no
Hjemmeside:http://www.sogne.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar
Opplysninger om berørt part
Svaret er fra:

Forening /organisasjon
Forening/organisasjon

Vedderheiavelforening
Adresse

Postnr.

skytterveien30

4640

Poststed

Søgne

E-postadresse

Telefonnr.

post@vedderheia.com

99225431

Kontaktperson:
Etternavn

Fornavn

Frantzen

Inger

Saken gjelder
Saksnr.

2011/3253

Høringssak

Ny sentrumsnær lysløype i Søgne

Høringssvar

702516, Sem & Stenersen Prokom AS

Side 1 av 2

Offentlig høring - høringssvar

VedderheiaVelforening30. august2012
Skytterveien30
4640Søgne
SøgneKommune
Arealenhet
4640Søgne
Sentrumsnær
lysløype,valg av løypetrase:
- Høringsuttalelsefra VedderheiaVelforening
VedderheiaVelforeningønskerå fremmeforslagom: LysløypepåVedderheia.
1 km tursti medmulighetfor lys er alleredepåbegyntav Repstadeiendom.Hvis kommunenslutterseg
til denalleredeigangsatteløypenhåpervi påå få enrundløypepåca.3 km. Detteer noe
administrasjonharantydetsomfunksjonelt.Denvil ligge i nærhettil ungdomsskole,barneskoleog
flerbrukshall,og væretilgjengeligfor enstorandelav Søgnesbefolkning.Denkanbenyttessomen
helårsløype,pådagog kveldstid.
Demografienfor Vedderheia,sierat det byggeskraftig ut, og enstorandelav kommunensbefolkning
vil bo herom 10 år. Dettestimulerertil sunnaktivitet i nærområdet,noeVelforeningenharett sterkt
ønskeom å bidratil.
Vedderheianyeløypetrase,vil værei trådmedadministrasjonens
oppfatning,dadenharenbreddepå
2.5 m, dener solid opparbeidetmedforsterkningslagav maskinkultpåtoppenav skogsbunn,medgodt
grusdekkeøverst,og dener lett fremkommeligfor maskinertil grusing,reparasjonav lys og fremtidig
vedlikehold.Stigningener noenstederfor bratttil å kallesuniversellutforming(kildeRepstad
Eiendom)
Denpåbegynteløypaer byggetav privat utbyggerog medprivatemidler, menskalovertasav
kommuneni henholdtil utbyggingsavtale.Repstadeiendomharikke konkludertmedhvor planengår
for videreløype,mendeer i forhandlingermedgrunneiere.Planener enrundløypesomskalslutteseg
til restenav løypenettetpåVedderheia.Og dener byggetmedmulighetfor oppleggav lys.

Vi tror at dettealternativetvil væresværtpositivt for områdetog Søgnesbefolkning.
VedderheiavelforeningberSøgnekommunesepådettealternativet,dadenpåbegynteløypaligger i
naturskjønneomgivelser,og er ett godtbidragtil å fremmefriluftsliv og mosjoni området.Breddenog
utformingenvil gjøredenideell somlysløype.Og planener at denskal flette segnaturliginn i ett
populærtog myebrukt løypenettherpåVedderheia.

VedderheiaVelforening
V/ Styremedlem
IngerFrantzen

Vedlegg
Her oppgir du ev. vedlegg som styrker/støtter høringssvaret.
Type vedlegg

Last opp vedlegg

702516, Sem & Stenersen Prokom AS

Ettersendes per post

Side 2 av 2

Innsendt:30.08.201210:42:04
Ref.nr:YJACCP

Søgnekommune
Posboks1051
4682Søgne
Telefon:38 05 55 55
E-post:postmottak@sogne.kommune.no
Hjemmeside:http://www.sogne.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar
Opplysninger om berørt part
Svaret er fra:

Privatperson
Etternavn

Fornavn

Spieler

Kristin

Adresse

Postnr.

Tangveien35

4640

Poststed

Søgne

E-postadresse

Telefonnr.

kristin@spieler.no

90922179

Saken gjelder
Saksnr.

2011/3253

Høringssak

Ny sentrumsnær lysløype i Søgne

Høringssvar

LøyparundtKvernhusvannetblir sværtmyebrukt av turgåereog mosjonisteri sommerhalvåret.
På
høstenog vinterener denikke like myebrukt pågrunnav mørket.Da trekkerfolk inn påtreningssentre
eller gårlangsbilveier. Med tankepådemilde vintrenevi harpåsørlandet,dersnøer sjelden,vil lys
gjøreat løypakan brukesheleåret.Løypaslengdeer perfektfor treningsturerog mankanderforvente
helsemessige
gevinsterav å lagelysløype.StienlangsÅroslandeter for kort til treningsturerg deter
ikke særligbehageligå løpehermedtankepåunderlageti forhold til grusenrundtKvernhus.Søgne
trengerei sentrumsnære
lysløypesomkanbrukestil båderekreasjonog treningheleåret,derforer
Kvernhusdetbestealternativetfor lysløype.
Mvh Kristin Spieler,fysioterapeutog mosjonist.

Vedlegg
Her oppgir du ev. vedlegg som styrker/støtter høringssvaret.
Type vedlegg

Last opp vedlegg

702516, Sem & Stenersen Prokom AS

Ettersendes per post

Side 1 av 1

Innsendt:01.09.201216:31:15
Ref.nr:YOKEKY

Søgnekommune
Posboks1051
4682Søgne
Telefon:38 05 55 55
E-post:postmottak@sogne.kommune.no
Hjemmeside:http://www.sogne.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar
Opplysninger om berørt part
Svaret er fra:

Privatperson
Etternavn

Fornavn

Lohne

Håkon

Adresse

Postnr.

Lohneveien118

4640

Poststed

Søgne

E-postadresse

Telefonnr.

hlohne30@gmail.com

97714881

Saken gjelder
Saksnr.

2011/3253

Høringssak

Ny sentrumsnær lysløype i Søgne

Høringssvar

702516, Sem & Stenersen Prokom AS

Side 1 av 2

Offentlig høring - høringssvar

Ny sentrumsnær
lysløype.
En lysløypeskaloppfylle mangekritereierfor å dekkedetformål dener mentfor. I detstorebildet skal
denværeet middeltil bedringav folkehelsen.I detlille bildet skaldetværeet lavterskeltilbudfor
befolkningen.Denskalfungeresommøteplassog somtrimløypefor idrettenog for mosjonister.Og i
særdeleshet
skaldetværeenturløypefor vanligekveldsturer.
For at løypenskaloppfylle dissekritereienemådenlokaliserestil et stedhvor folk alleredebruker
områdeti dag.Det er ikke gitt at enløypeblir brukt barefordi denharlys. Kvaliteteri utfoming,natur,
kurvaturog tilgjengelighetvil værefaktorersomavgjørom løypenblir populær.
En lysløypesomskalfylle ovennevntekriterier og funksjonerbørværegruseteller hanaturdekke.Den
børværeminimum2,5 km langog denbør ligge nærmebefolkningen.Denbørikke værefor bratt.
Av deforslagkommunenselvharlansert,kanmanetterdetterasktfastslåat verkenstrandstieneller
Fåmyråsenvil oppfylle kriterienetil enlysløype,slik jeg her hardefinertdet.
En lyssattstrandstipåÅros er nok megetfornuftig. Og enkeltekansikkerthagledeav å gådernår
sydvestenstårpåennovemberkveld.Men hverkendekketeller utformingenegnersegtil trening.Men
detbetyrikke at detikke børværelys der.Det betyrbareat stienikke vil væreenløypesomfyller
kravenetil enlysløype.Man måi såfall byggeto løypermedlys.
De mestnærliggendealternativerer slik jeg serdet,Kvernhuseller RundløypapåTinntjønn.Begge
løypeneer godeforslagog oppfyller alle kriterier til engodlysløype. Kvernhusblir nok mestbrukt i
dagog ligger nok ogsånærmestflest mennesker.Uansetthvilken av dissekommunendetternedpåså
er detbra.
Til sistnevnerjeg at kommunenbør få lysløypeninn i reguleringsmessige
former.Det sikrer
tippemidlerog detsikrerogsåat mankanfå påplassenlysløypeselvom manikke skullenåfrem til
frivilig avtalemedeventuellegjenstridigegrunneiere.Lysløypeer alt for viktig til at
grunneierinteressene
skalhindreenutbygging.
Takk for initiativet og lykke til medvalget
Lysløype= folkehelse
Mvh HåkonLohne

Vedlegg
Her oppgir du ev. vedlegg som styrker/støtter høringssvaret.
Type vedlegg

Last opp vedlegg

702516, Sem & Stenersen Prokom AS

Ettersendes per post

Side 2 av 2

