
Høringsinnspill til Froland kommune, teknisk 
etat – om kommunearealplanen 
 
Vi er to unge fra Bøylestad som ønsker å uttrykke vår motstand til industriplanene i bygda. 
 
 
Følgende punkter er viktig for oss å understreke: 
 
- Vi er skeptiske til hva slags industri som vil komme da utbyggerne ikke kan svare på dette 
enda. Dette har mye å si for naturen rundt også. Bøylestadvannet er et vann som brukes 
veldig mye om sommer til bading og aktiviteter. Samme gjelder om vinteren da isen brukes 
mye. Dette er også drikkevannet til mange av oss. Så vi ønsker ikke at dette skal bli 
forurenset. 
- Redd for at veier, linjer, togskinner og annen utbygging vil eskalere etter hvert som 
området blir større. Når området først er begynt på er det veldig fort for at det blir mye 
større. 
- Vei er ekstremt viktig å ha på plass. Dette er noe vi bruker daglig og den har ikke kapasitet 
til flere biler og tungtransport en det som allerede er. Denne brukes også mye til trening og 
annen aktivitet. Mange plasser går det akkurat å møte andre biler, ved økt trafikk kan det 
fort oppstå ulykker. 
- Er også veldig skeptisk til at det stadig kommer nye ting som må utbedres i forhold til hva 
dette området trenger, slik som strømmen. Alt må på plass før noe arbeid kan starte. Det er 
vanskelig å vite hva som trengs når ingen vet hva som skal være på dette området. 
- Mange av oss ønsker å videreføre turene våre som vi hadde da vi var små, da vi hadde turer 
i skogen sammen med naboer og bekjente. Slik som jakt, fiske, trening og mange andre 
turer. 
- Vi ønsker å si at en sprengt asfaltplass kan ikke reverseres til slik den var. 
 
Det er først og fremst veien som er bekymringen for oss på Bøylestad, for vi har ikke en 
eneste å miste! 
 
Mvh Eivind Fjærbu og Jon Bøylestad 
 
 
 


