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Uttalelse om kommunedelplan for Lade og Leangen
Å legge til rette for at folk går eller bruker sykkel når de skal noe sted og muligheter å
komme ut i naturen i nærområdet er viktig for folkehelsen. Det er aktiviteter som aktiverer
mange personer, i ulik alder og inntekt. Derfor må man sikre grøntdrag og gang- og
sykkelveier i området. Der det er mulig burde grøntdragene skjøttes på en måte som øker
biologisk mangfold. Ved Lade er det framfor alt Ladestien som er viktig turterreng for turer i
nærområdet. Man må derfor se til å sikre gode adkomstmuligheter mot Ladestien. Vi mener
at man ivaretar friluftsverdiene i området på en god måte med de grøntdrag og gang- og
sykkelveier man har med i høringsutkastet, men man må også se til at det er trygt å ferdes
på de små gatene i planområdet. Vi mener derfor at man må kanalisere bilbruken til de
større veiene i området. Et annet viktig tiltak for som gir tryggere ferdsel og mindre
miljøbelastning er å etablere god kollektiv trafikk i området. Bedre kollektivtilbud må være
på plass før nye boliger er ferdige for å tas i bruk.
Arealene i Trondheim er under stor press på grunn av stor befolkningsøkning, utkanten av
markaområdene bygges ut bit for bit med boliger og annen infrastruktur. Vi mener derfor at
man må tillate høyere hus med større areal enn hva planen legger opp til i dag. Bygger man
mere på høyden får man plass med flere boliger og dermed minsker presset på andre
områder. Det gjør at vi i større grad kan la markaområder brukes til friluftsliv og andre typer
av fysisk aktivitet som er avhengig av natur. Om man ikke ønsker flere boliger i området kan
høye hus utnyttes til å gi mer rom mellom husene som kan brukes for eksempel til
grøntareal.
Uttalelsen støttes av: FIVH-Trondheim, Norges Jeger og Fiskerforbund i Sør-Trøndelag, Norsk
Botanisk forening Trøndelagsavdelinga, Norsk Ornitologisk Forening avdeling Sør-Trøndelag,
Syklistenes Landsforening, Sør-Trøndelags krets av Norges Speiderforbund, Trondhjems
Turistforening og Trondheim Turmarsjforening.
Staffan Sandberg
Fylkeskoordinator
FNF Sør-Trøndelag
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