Til Verdal kommune
Forbregd/Lein Velforening har følgende innspill til Trafikksikkerhetsplan for Verdal
kommune 2016-2020.
1: Velforeningen er meget positive til at tiltak 1 i tabell 10.2 (belysning fra Lein til Valum)
opprettholdes på 1. prioritet også nesteperiode.
2: I reguleringsplanen for siste utbygging av Forbregd/Lein er det like nord for gjerdet til
barnehages regulering inn G/S -veg, men som foreløpig ikke er utbygd. Vi ønsker denne inn
på planen. I tillegg bør det ved denne utbyggingen graves så dyp grøft som mulig mellom G/S
veg og gjerde mot barnehagen. Dette for å kunne avlede overflatevann fra
Forbregd/Lein barnehage sitt uteområde.
3: I reguleringsplanen for siste utbygging av Forbregd/Lein er det mellom Hegrebegen 13 og
15 regulering inn en G/S-veg men som foreløpig ikke er utbygd av Verdal kommune. Vi
ønsker denne inn i planen. pkt 2 og 3 vil gi en sammenknytting av feltet og dets lek- og
friområdet for myke traffikanter.
4. Rundt fotballbanen i Forbregd/Lein ønskes etablering at et nett mot Hegrevegen i vest og
nord. Dette for å unngå skader på biler o.l. Banen benyttes i dag til fritidsfotball og det er stor
fare for skader på biler i gata.
5. Suppleringer av skilter og gatenavsskilter i området generelt. (Velforeningen vil kunnne gi
opptegninger over ønsker /forslag ved forespørsel fra Verdal kommune)

MVH
Forbregd/Lein Velforening
V /leder Tore Ness

20. mai 2015 kl. 13.09 skrev Oddvar Govasmark <oddvar.govasmark@verdal.kommune.no>:
Hei Tore
Tilbakemelding 16. juni går bra.

Mvh
Oddvar Govasmark

Ingeniør teknisk drift, Verdal kommune
74 04 85 26 / 47 97 01 28

Fra: tore ness [mailto:tore.ness77@gmail.com]
Sendt: 20. mai 2015 13:06
Til: Oddvar Govasmark
Emne: Frist for tilbakemelding Trafikksikkerhetsplan

Hei Oddvar.

Jeg ser i papirene at frist for tilbakemelding av Trafikksikkerhetsplan 2016-2020 er satt til 15.
juni.

Vi planlegger møte 15. juni, og Verdal kommune vil da få tilbakemeldingenen 16. juni. Kan
dette godkjennes av Verdal kommune, eller må vi fremskynde møtet?

MVH
Tore Ness
Leder Forbregd/Lein Velforening

