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ETNEDAL 18. AUGUST 2018

Oppland fylkeskommune, avd. Samferdsel
Att.: Anne Elisabeth Thoresen
Statens Vegvesen, Oppland
Att.: Cato Løkken
Kopi til
Etnedal kommune

Trafiksikkerheten og vedlikeholdet på FV 251 Høljerast–Flatøydegård, FV 239, Flatøydegård
til krysset med FV 204 ved Lundemoen, og FV 239 fra Lundemoen til Steinsetbygda.
Ovennevnte strekninger har i en årrekke vært et mareritt å ferdes på. Veiene er smale, svingete
og ser ut som et dårlig lappeteppe. Vi er klar over at Fylkeskommunen er ansvarlig for et stort og
omfattende veinett, men denne veien kan ikke være vurdert på årtider.
Å ferdes her på vinterstid er rett og slett farlig. En ting er hytteeierne som trafikkerer området, noe
annet er de fastboende som har sin arbeidsplass i områdene.
Vi fortjener alle noe bedre!
Busser og uttrykningskjøretøy skal også trafikkere her, og de bør i hvertfall komme trygt frem til
bestemelsesstedet.
Det er viktig for oss hytteeiere å komme trygt frem til bestemmelsesstedet. Det er også viktig for de
fastboende!
Etnedal kommune er en hyttekommune under sterk utvikling, og utbyggingstakten er økende. For
tiden er det rundt 2350 hytter og 1400 innbyggere i kommunen. Jfr den store utviklingen i
hytteområdene på Lenningen, Gamlestølen, Steinsetbygda, Jomfruslettfjell og i kommunen forøvrig.
Den økede trafikken krever at veistandard, sikkerhet og vedlikehold må taes på alvor.
Veien over Tonsåsen blir snart bombelagt, noe som igjen vil føre til økt press på fylkesveiene i
kommunen.
Vi ønsker å ta dere med på en biltur på strekningnene. Blir dere med? Gå inne på www.ehf.one.
EHF mener Oppland fylkeskommune, som veieier, må bevilge nødvendige midler til
oppgradering, vedlikehold og reasfaltering av ovennevnte fylkesveier.
Det har vi råd til!
Med vennlig hilsen
E T N E D A L

H Y T T E E I E R F O R U M

Håkon Halvorsen
Leder

