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Kryss i Øvre Neslia – ei løysning
Då eg mottok nabovarsel for 
to år sidan skreiv eg til kom-
munen og vegvesenet, og har 
no fått varsel på nytt , men det 
er akkurat same plan som ligg 
no òg.

Det er allereie ein regule-
ringsplan for Øvre Neslia der 
det er to bustadfelt som har to 
utkøyrsler i eit X-kryss. Teik-
ninga viser eit ganske forenkla 
utforma kryss som eg synes er 
urovekkande fordi det er eit 
4-delt kryss med enkelt ut-
forming. Det synes ikkje godt 
nok og burde byggjast etter 
strengare krav med tanke på 
de myke trafikkantar og au-
kande trafikk blir lidande.

Eg etterlyser korleis ein løy-
ser disse utfordringane. Det 
er verdifullt at det skal byg-
gast med 20 års perspektiv og 
ein ser aukande trafikk både 
for gjennomgangs- og lokal-
trafikk til og frå felta, spesielt 
i rushetida, markert auke av 
mjuke trafikkantar når det 
skal byggast 40 nye hus og sik-
kert med mykje meir. Dette 
området er populær turom-

råde/tursti, det er mange folk 
som går/syklar frå Rosendal 
til Neslia 2 og vil gå til Skjet-
haug eller gå ned til sjøen. 

Kva er dei tekniske krava ved 
4-delt vegkryss? Eg har lest at 
berre i T-kryss i bustadfelt skal 
det ikkje vera stigning over 7 
% og eg nemner at det er bratt 
oppkjørsel på nedre Neslia og 
vanskelig tilkomst frå Nedre 
Neslia 2. 

Det er fort gjort å laga eit 
forenkla X-kryss kor terren-
get er bratt og har dårlig sikt 
og det kan vera farlig. Eg ber 
byggeetat å sjå på sikkerheit 
og tekniske løysingar for å få 
eit funksjonelt og sikkert X-
kryss. Bl.a. er det dårlig sikt 
på krysset både når ein køyrer 
til eller frå Rosendal fordi ho-
vudfartsåra er ein kurve og ein 
ser ikkje krysset før ca. 100 m 
frå krysset.

Eg tenker å knyta saman 
med eit gang-/zebrafelt frå 
Øvre til Nedre Neslia 2 som 
kan stå i enden av tomta mi og 
lage gangsti nedover oppkjør-
selen (som eigentlig er kom-

munalt grunn), og stien kan 
falle litt slik at det ikkje blir så 
bratt oppstigning mot krysset. 

Terrenget på nedsida av ho-
vudvegen er bratt, så det er 
lettare og tryggare for mjuke 
trafikkantar som nyttar av-
kjørsla til nedre Neslia 2. Sam-
tidig med bygging av krysset 
bør det takast omsyn til for-
støttingsmur med rekkverk på 
den bratte skråning på ned-
sida, slik at folk ikkje felle ned 
det bratte skråninga, vurdere 
støyskjerm, og en fysisk skil-
je mellom hovudfartsåra og 
gang-sykkelsti.

Det er mange utfordringar 
ved eit X-kryss kor to bustad-
felt har utkjørsler akkurat på 
same stad på ei hovudfartsåre 
i bygda. Eg ber byggeetat og 
vegvesen ta ansvar og byggja 
krysset etter regelverket. 

Eg vil være føre var og ikkje 
bli næraste nabo til eit uhel-
dig 4-delt eller X-kryss, og eg 
synes det er sjølvsagt at ein 
ivaretar alle trafikkantar. 

Vita Øyarhamn

Di meinin
til post@grenda.no eller Grenda, pb 100, 5486 Rosendal

Styret i HKF

I februar kjem morsdag, 
fastelavn og valentinsda-
gen på rekkje og rad. Hei-
mekokk Elin Enes har hatt  
nok å gjera også etter ei 
travel førjulstid. 

Etter nyttår har den flittige 
dama halde fire tapaskurs og 
eitt kakekurs. Heldigvis har ho 
for tida to ekstra hender i sving 
på kjøkenet. Lærlingen Silje 
Magrethe Eik Gjerde hjelper til 
både på kurs og med helgebak-
sten. 

Til helga held dei sitt femte 
tapaskurs, der ivrige elevar får 
stå i det profesjonelle kjøkenet 
og prøva seg på lekker finger-
mat, før dei fortærer det heile 
i sosialt lag i 2.etasje hos Elins 
Matgleder. 

Då Grenda svinga innom bu-
tikken på laurdag var Elin og 
Silje i sving både på kjøkenet og 
bak disken. Folk stod på trappa 
med nykjøpt konfekt, ferske 
bollar og sirleg pynta kaker til 
morsdagen på søndag. 

– Neste helg blir det like tra-
velt, då er det både fastelavn og 
valentinsdagen, seier Enes som 
lovar både rosa og romantiske 
søtsaker hos Elins Matgleder på 
laurdag. 

Nybakt hos Elin

annonse@grenda.no 

Reiser du vekk? 
Me kan enkelt endre 
abonnementet ditt til pdf-avis!

Ring oss

53 48 71 00

Heimekokk Elin Enes og lærlingen hennar Silje Magrethe Eik Gjerde selde nysteikte bollar, konfekt og kaker 
til morsdagen som var no på søndag. Neste helg er dei klare med fastelavnsbollar og Valentinbakst.


