NÆRMILØJUTVALG

BLIR DU PÅVIRKET ?
- Thor Dahl skal bygge ut 85 boliger på
Rødsåsen - bli med på informasjonsmøte!

RØDSÅSEN
OG
BYGGING AV 85 BOLIGER
Nærmiljøutvalget for Framnes og Vindal inviterer til møte:
Onsdag 8. februar kl. 18:00 på Framnes skole
• Kommunen informerer om utbyggingen på Rødsåsen
• Utfordringer: trafikkavvikling for skoleveier og tap av lekeområder
• Vær med på møte og bli en stemme i avgjørelsen
Framnes og Vindal Nærmilljøutvalg FIS,
c/o Framnes skole, Ferjeveien 15, 3222 Sandefjord

Internett: www.fvnmu.no

INFORMASJONSMØTE
ONSDAG 8/2, Kl. 18:00, Framnes skole
Nærmiljøutvalget for Framnes og Vindal har bedt inn Sandefjord
Kommune, skolen, menigheten og andre lokale interessegrupper for et
felles informasjonsmøte rundt utbygging av Rødsåsen.
Denne utbyggingen vil ha stor påvirkning på eksisterende infrastruktur
og veinett, samt trygg skolevei for barn på Framnes skole. Videre vil
den ta vekk et viktig naturområde midt mellom Framnes og Vindal.
Ulike eksisterende infrastruktur er under vurdering som Tjærildveien,
Øvre Huvikvei, Rødsåsen, Rødslia med påvirkning på Ole Weggers
vei, Skoleveien, med flere ned mot Framnesveien.
NB: Dette er det eneste felles informasjonsmøte før høringsfrist
og behandling i Planutvalget
Bli med på møte for å få full informasjon om hvordan dette påvirker
deg, dine barn og ditt nærmiljø.

NÆRMILJØUTVALGET
Framnes og Vindal Nærmiljøutvalg er en organisasjon med oppgave
å stimulere tiltak for aktivitet og utvikling av tilbud for barn og unge her
på Framnes og Vindal. Vi er også ditt bindeledd til kommunen for
lokale saker du ønsker bistand til eller informasjon om. Hvert år deler
vi ut penger til støtte for lokale aktiviteter og tilbud.

Les mer om saken og finn linker på
www.fvnmu.no.
KONTAKT OSS:
Framnes og Vindal Nærmiljøutvalg FIS
c/o Framnes skole, Ferjeveien 15 , 3222 Sandefjord
Epost: post@fvnmu.no Internett: www.fvnmu.no
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