UTBYGGING I BYBORGVEIEN 10

Som beboer ved Levangersundet føler jeg meg meningsberettiget når det gjelder planene om
tiltenkt nybygg i Byborgveien 10. Når en gjennom Levanger Avisa kan se og lese om hvordan
utbygger tenker seg bygget reist på tomta, er det med en viss harme jeg registrerer hva folk
kan få seg til å tjene penger på. At en opp gjennom historien har gjort mye rart med rivning av
bygg i sentrum for deretter å gjøre skaden verre ved å tillate nybygg i glass, stål og betong får
bygningsråd og kommunale myndigheter ta ansvaret for. For nevnte bygg her er det ikke fattet
noe vedtak ennå, så til de som skal behandle saken: Ikke tillat et fremmedelement plassert på
tomta som skal bebygges. Tenk trøndersk bygg-tradisjon.
Slik jeg ser det så avspeiler bygningene ved sundet på Nesse-sida bryggerekkene i sentrum
og danner en estetisk helhet. Villaer med saltak og kledning i tre hører heime i Trøndersk
byggeskikk og føyer seg fint inn i det jeg vil kalle idyll og harmoni ned mot strandkanten bare
noen få meter unna funkis-stilen som er tenkt plassert på tomta.
Selv bor jeg i et boligkompleks med 14 leiligheter bare et steinkast unna sundet i sentrum. Her
er det brukt liggende trepanel, takvinkler som ellers i sentrum og vindu med tresprosser. Etter
mitt skjønn har utbygger tatt hensyn til historie, byggeskikk og ikke minst estetikk når de
søkte om byggeløyve. Et godt eksempel på at tradisjonelle materialer fungerer meget godt
også på et så stort bygg.
Jeg håper inderlig at bevilgende myndighet i kommunen lytter til hva «menigmann» mener og
tar hensyn til eksisterende byggeskikk langs sundet når de skal behandle søknaden i
Byborgveien 10.
Jeg ønsker som dere skjønner ikke å beskue en firkanta byggekloss når jeg en fin og varm
sommerkveld sitter på terrassen min og ser over på andre sida av sundet.
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