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Ang. Utbygging av Industriområdet Gylderåsen. 

 

Viser til møte 18.04 då og mottatt info og skriv fra formannskapsmøte 19.04 då. 

 

Kart som var vedlagt her, stemte ikke med den presentasjon som ble vist 18.04, dermed var det 

en grunneier som ikke var representert. Dette kart (19.04) er for øvrig vedlagt de dokumenter som 

ligger lagret på kommunens sider fra medio januar 18 slik jeg oppfatter det. 

 

Kart som viser erverv/utbygging av dyrket mark ser vi bort fra for vår del som framtidig løsning. 

 

Det har ligget i kortene at en utbygging en gang i framtid ville komme, ved møte med 

kommunens representanter tidligere (6-7 år) ble det angitt en tid tidligst for videre utbygging var 

15-20 år fram i tid. Dette har jeg forholdt meg til ved de avtaler som gjelder i mine planer. Det vil 

derfor ikke være av interesse å selge eller avhende for min del pr d.d. slik dette foreligger nå.  

Evt forslag til annen løsning vil kunne bli vurdert. 

 

Vi har forstått det dithen at adkomst til framtidens industriområde vil komme, men vi vil få 

påpeke at den politiske vurdering som ligger til grunn for veistandard og tillatt trafikk er pr d.d 

over enhver kritikk, FV 220 er i ferd med å gå i oppløsning, sett på bakgrunn av den økende 

tungtrafikk. Dette fra nåværende industriarealer på begge sider av Vansjø. Det er markant de siste 

4-5 år. Det er også stigning for lettere pendlertrafikk fra utbygning i Svinndal, Teksnes, Våk, 

Augerud og Vensåsen. Bommen på Kambo/E6 er en av årsakene til dette i tillegg til rimeligere 

kostnader for SL-billett innen Akershus til Oslo og arbeidsplasser i Vestby, Ås og Follo generelt. 

En komplett infrastruktur må på plass før man belaster de som bor i området ytterligere. 

 

Dette til orientering 

 

Med hilsen 

 

 

 

Bjørn H Sørensen 


