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Bekymring for Hamnsund-vegen
Treghet i Ålesund, Haram og
Giske, truer framdriften av
Hamnsundsambandet
BEKLAGER. Daglig leder Kjell

Sandli tar nå den seindrektige
saksbehandlingen opp med de
berørte kommuner.
–Det er med beklagelse
Hamnsundsambandet A/S registrerer at den politiske behandlingen av planprogrammet for
sambandet, har mistet framdrift,
sier Sandli.
Han slår fast at vegselskapet
ikke har noen grunn til å tvile på
samarbeidskommunenes vilje til
å bidra til at Hamnsundsambandet kan realiseres så fort som
mulig. Intensjonen er heller ikke
å klage på saksbehandlerne.
Derimot etterlyser selskapet
innspill om trasévalg, kostnader,
inntekter, miljøkonsekvenser og
framdrift.
– Det er noe frustrerende at
Hamnsundsambandet A/S skal
måtte vente seks–sju måneder
eller lengre, bare for å få planprogrammet vedtatt og behandlet i vertskommunene, klager
vegselskapets daglige leder.
Hamnsundsambandet skal
knytte sammen kommunene
Haram, Giske og Ålesund. De
fleste ser sambandet i sammenheng med Nordøyvegen, og ikke
minst ambisjonene om å knytte
næringslivet på ytre søre tettere
mot Ålesund og mot nordre

TREGT. Kjell Sandli og planlegger Heidi Hansen så i fjor fram til byggestart for Hamnsundsambandet om fem år.

Sunnmøre. Sandli ber om forståelse for at selskapet blir bekymret for framdriften. Planprogrammet er et viktig dokument,

men vanligvis den minst kompliserte og minst omfattende delen
ev planapparatet, påpeker
Sandli.
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Han ber om at saken prioriteres av de tre kommunene.
HELGE GLOPPEN

hg@smp.no

Kjøp en ŠKODA før 15.november og få vinterhjul med på kjøpet!
Gjelder alle Octavia 4x4, Superb 4x4, Yeti og Roomster.
Det er ingen hemmelighet at du får mye bil for pengene når
du kjøper en Škoda. Nå får du også komplette vinterhjul på
aluminiumsfelger inkludert i prisen, i tillegg til en fyldig liste
med standardutstyr. Er det rart vi har Norges mest fornøyde
bilkunder? Kontakt nærmeste forhandler eller les mer på
skoda-auto.no

Octavia 4X4 fra

300.600,–

Yeti fra

253.400,–

Superb 4X4 fra

427.600,–

Roomster fra

201.400,–

For fullstendig liste over standard- og ekstrautstyr og prøvekjøring se skoda-auto.no. Avbildede modeller kan ha ekstrautstyr. Forbruk og CO2 -utslipp fra: 0,42-0,82 pr mil. 109-191 g/km. Prisen er veil. levert Oslo inkl.
frakt og leveringsomkostninger kr 8.900,-. Årsavgift kommer i tillegg.

