
Att: Froland kommune, teknisk virksomhet.
Høringsuttalse angående Siling (Siring?), Gullknapp, Bøylestad

Min kone og jeg flyttet til Lyngroth i Froland for 8 år siden fordi her kunne man
bo nært naturen, ja skogen går faktisk rundt huset vårt, det er stille der, og 
det er ett stort nettverk av naturlige stier mellom oss og Arendal.
Vi jobber begge i Arendal, men kjenner at vi senker skuldrene når vi kommer 
hjem til skogen etter endt arbeidsdag. 
Omtrent 4 ganger i uken går eller sykler vi tur på stier og skogsveier mellom 
Lyngroth, Hersel, Granestua, Myra og Assev vann(Libru), og gleder oss stort 
over att skogen går ubrutt helt til Nesheim skole, Siring og Assev vann.

Støy påvirker som kjent helsen svært negativt, og å ferdes i skog påvirker den 
psykiske og fysiske helsen svært positivt. Dette er det forsket meget på, og 
resultatene har entydig vært at det er store psykiske og fysiske helsefordeler 
av å ferdes i stille natur.

2 av de tiltenkte veiløsningene og en eventuell utbygging av industriområde på
Gullknapp vil ha direkte innvirkning på oss med økt støy under byggeprosess, 
og av veiene som vil ligge i nærheten av huset vårt. Støyen vil påvirke oss når 
vi er hjemme, og når vi er på tur vil utbyggingen påvirke oss ytterligere.
Skog og naturlige skogstier vil forsvinne, og det uavbrutte området med skog 
mellom oss og Arendal vil endres radikalt. Det vil ikke lenger være mulig å 
bruke skogen på samme måte som vi har gjort uten å oppleve støy fra veiene 
og en stadig nærhet til sivilisasjonens og infrastrukturs ulemper som 
næringsparker asfalt og betong.
Dette betyr at de helsemessige fordelene vi som nevnt ovenfor har hatt vil 
forringes kraftig, og at det faktisk kan føre til psykiske og fysiske helsemessige
ulemper.

Vi ønsker derfor med dette å protestere mot 
-Ny vei via Mårvann (fv. 42) 
-Ny vei via fv. 421 (Brekka) 
På basis og grunnlag av de psykiske og fysiske helsefordeler det er å ferdes i 
stille natur ønsker vi også å protestere mot utbyggingen av Bøylestad 
Energipark.

Med vennlig hilsen

Mats Wettergreen Skogvoll-Anfinsen
Christina Caroline Skogvoll-Anfinsen
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