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Vedr.- Nytt kart.
         -Gamle ferdselsveier;STIER.

Som eiere av Kamperhaugveien24 ønsker vi at oppmerkingen av offentlig sti tett inntil vår husvegg til høyre på bildet (se kart under) ikke må taes med på nytt kart.
Dette var en gammel sti som ble brukt FØR kommunen solgte eiendommen og godkjente utbygging av den. Nå er dette privat eiendom.
Vinduet til høyre på bildet er toalett/bad og få fremmede 50cm. innpå badet forstår kommunen sikkert er temmelig ubehagelig.
Stien går ned v vinduet og kloss inntil husveggen til høyre.
Se videre bilder/kommentarer under,:   

Her går stien mellom vegg og fjell. Folk må nærmest krype for og komme igjennom.

Stien kommer ut rett til venstre bak kajakkene for så og gå igjennom privat hage.



Kartet under viser stien bak huset pr. idag.

Videre ønsker vi og påpeke at vår eiendom ligger uten veiforbindelse. Vi har renovasjon i Lille Trappegata som er mest praktisk og som kommunen ønsker at vi skal bruke.
Vi håper også på at det vil bli tilgjengelig med biloppstillingsplass for vår eiendom der.
Videre vil vi påpeke at arealet mellom huset og Lille Trappegata er kommunal. Da denne ligger kloss inntil huset og vi har spurt kommunen om muligheter til og kjøpe den ut (noe vi fortsatt er interessert i) pgra. kortest vei til bilvei og renovasjon.
Det påpekes hvor nært dette området ligger huset og det er til stor sjenanse og få fremmede «rett oppi fanget». Den siden av huset,sør/vest er vår uteplass.

Videre ønsker vi kommunen lykke til med planarbeidet fremmover!
Dette blir sikkert bra!

Med vennlig hilsen,
LivSigrid og Garry Wikstrøm
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