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Høringsuttalelse

Farøy Brygge

Jeg har bodd på Farøy siden sommeren

1974. Min mann var fisker og sjøen og havna var en

viktig del av livet vårt. Fiskebåten hadde plass nede i havna her på Farøy.
Jeg har nå vært enke noen år, men tilknytningen
fortsatt

en viktig og verdifull

til sjøen og livet i havnebassenget

del av livet mitt. Jeg ser at dette verdifulle

er

nå er i ferd med å bli

rasert bort av en stor boligmasse som vil være dere for alltid. Må det være slik?
Den siste endringen
bygningsmassen

har bidratt

er forlenget

Jeg er snart 75 år og utsikten

lkommuneplanen
utvikling

til at enda mer av havnebassenget

utover

mot de to båthusene,

forsvinner,

da

og der borjeg.

betyr stadig mer for meg, men hvem hører min stemme

her?

står følgende: «Det overordnede målet for hele kommunens virksomhet er en

som fremmer

økt livskvalitet

for kommunens

innbyggere

ved at innbyggerne

opp/ever

at

kommunen er et godt sted å vokse opp, virke og eldes.» Dette er fine ord, men blir de tatt hensyn til?
En annen sak med dette store komplekset er trafikk og parkering. Jeg har garasjer tilknyttet
og allerede i dag kan det noen ganger være problemer
garasjen.

Hvordan

vil dette

min bolig

med å få manøvrert bilen inn og ut av

bli når alle disse nye boligene

kommer?

Jeg er ikke imot utbygging, men det må gjøres med nennsom hånd. Husk å lytte til de som bor i byen!
Jeg forholder

meg ellers til høringsuttalelsen

Jeg ber innstendig både administrasjon
boligkomplekset

fra Farøy Vel og støtter denne.

og politikere om å tenke seg om igjen. Hva gagner dette store

oss og byen her? Vi mister ikke bare utsikt herfra, men det blir også endret bilde fra

byen. ltillegg mister vi bryggene, som privatiseres, og der større båter ikke lenger vil kunne legge til
der —i Sjøfartsbyen Farsund.
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