Folkemøte om kommuneplanen 2.mai
Sted: Haugestad
Tid: kl.19-21
Ordfører Gunn Cecilie Ringdal ønsket velkommen.
Samfunnsplanlegger Kjartan Askim og kommuneplanlegger Jon Arvid Fossum presenterte hva
kommuneplanen er og hvordan innbyggere, næringsliv og andre kan komme med innspill og forslag.
Etter presentasjonen var det en satt av en time til dialog.
Nedenfor finner du spørsmålene og innspillene som kom under møtet.
Innspill fra publikum:
Ønske om å presentere historikk for kommuneplanen på nettsidene
Ønske om små drypp av suksesshistorier fra Lier
Gullaug – hvilke konsesjoner får de til å bygge ned? Er det gitt tillatelse til å bygge ned dyrket mark?
Hvilke hensyn blir tatt? Utbygging, veier?
Gullaug – Parallell behandling av kommuneplanen og kommunedelplanen? Trenger man to planer?
Vei, vann og avløp: Vedlikehold av vann- og avløpsnettet? Det er et ganske stort etterslep.
Fortetting og samordnet areal og transport – gjelder det i Lier?
Liten vekst i Lier. Større andel blir eldre. Vi må ikke glemme at Lier er mer enn fjordbyen. Må se i litt
kortere perspektiv. Frist for offentlig høring, upraktisk at det er ferieperioden.
Opptatt av dyrket mark, ta vare på jorden. Gi økt press på jordbruksarealene. Noen med jord under
neglene burde være med i arbeidet om å vurdere hva som skal vernes.
Kommuneplanen gir mulighet til å påvirke de små og store tingene, alt er viktig. Boliger innenfor LNFområder, bør ha samme rettigheter. Håper vestsiden i Lier også får oppmerksomhet. Veiforbindelse
Tranby. RV. 23. lede trafikken rundt, veiløsninger.
RV23 – Viker-alternativet er bra. Mye tungtransport i dag. Viker-alternativet reduserer ikke så mye
dyrket mark og boområder. Linnesstranda naturreservatet trues av all trafikken.
Er det tanke for å vekte jorden i Lier? Er jorden i bunnen av Lier-dalen mer verdt? Grønne Lier!
Naturvernforbundet Lier: Hvordan har det gått med omdisponeringen av matjorden i Lier? I løpet av
6 år omdisponert 240dekar dyrket mark. Mye jord er blitt borte. Om vi opprettholder de samme
visjonene og målene, så må vi ha noen målbare mål inn i planen. Det er vårt ønske.
Økonomi er også viktig i landbruket. Grønnsaksproduksjon er enda bedre. Dere vet hvor god jord vi
har i Lier.
Hvordan argumenterer man i søknadene? Skal vi se helt frem til 2028 eller ha mer kort sikt?
svar: forslag som bygger opp under det som er sagt som viktig i planprogrammet
Prosessen om rv.23 har kommet skjevt ut.
Hvordan har man tenkt å jobbe for å finne på noe nytt for å redde jordkloden? Vi forbruker altfor
mye.

Det er nesten ingenting om Lierbyen lenger. Vi har fjordbyen og Gullaug-byen, men hva med
Lierbyen? Og vi skal ta mer buss, men hvordan er det mulig å ta buss rundt i hele Lier?
Både spennende og positivt, men også litt skremmende. Håper at prosessen ikke blir styrt av
tilfeldigheter. Ønsker å ha Grønne Lier som hovedmål og i førersetet, og se på hvilke føringer og
retninger det gir. Gradere dyrkamarka.
Samferdselssystemet er viktig for Lier-samfunnet. Viktig å legge til rette for pendlerparkering knyttet
til buss og tog.
Ved å benytte seg av tilbudet i Lierbyen, jo større mulighet er det for at Lierbyen blomstrer.

