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Detaliregulering for Villenea i Nordrs Follo kommune

Vi viser til annonse i @stlandets blad 4. mai 2O?2 om detaljregulering av Villenga, samt informasjon
pi kommunens nettside. Formilet med planen er fr tilrettelegge for ny boligbebyggelse, narings-
og tjenesteyting i nord6st, og barnehage pf, egen tomt. Dessuten sikring av friomrfider og
strokslekeplass. Det foreslis i avsette mer areal til gront/friomrider. Visjonen for prosjektet er et
godt og inkluderende bomilj0. Planen er i startfasen, og det er ikke gjort avklaringer pi detaljnivfr.
Den forelOpige planbeskrivelsen har mange gode intensjoner som vil ivareta landskap, natur og
kulturminner, det er positivt at en del av skogen bevares.

lnnenfor omridet er det registrert en Brpyhaug i Ost, vis a vis tunet p5 Nordre Finstad. I den

sorligste del av planomridet gir en eldre ferdselsvei. Disse kulturminnene er fredet og milt inn og

foreligger pi reguleringskartet. I det sorlige skogsomridet som forel0pig er utenfor
bebyggelsesplanen ligger en husm,annstuft.

Gravhausen er avmerket pi kartet med en 5 m bred sikringssone, som er pikrevet iflg.

kulturminneloven. Denne sikringssonen er et minimumskrav, og kan utvides hvis det ansees

nddvendig for formidling av kulturminnet. I det videre arbeidet med detaljplanen er det viktig at
gravhaugen fir et tilstrekkelig areal omkring. Det f':reslis at den skal ligge som en gr6nn 6y i et
omride som ogs6 omfatter et torg og en barnehage. Dette kan vere en god l6sning, men

gravhaugen mi respekteres og ikke risikere 6 bli en lekeplass.

Hr{gmannsplasseE er muligens <Midtskogu under Finstad nevnt i Folketellingen fra 1801 som

<husmann uten jord>. Siden husmannsplasser ikke har formelt vern blir de ofte odelagt i

utbyggingssammenheng uten dokumentasjon. Husmannsvesenet er en viktig del av bygdas

6konomiske og sosiale historie. Hvis tuften kan bevares vil det bidra til landskapets historie. Vi

minner om at det vest for reguleringsplanen ligger en <<odeiker> hvor arkeologiske unders0kelser

viser bruk i middelalderen, trolig p6 1200-tallet. Denne er fredet. Her ligger ogsf, en tuft etter
husmannsplassen aVellingberget> hvor historielaget har satt opp et informasjonsskilt.

lnnenfor et begrenset omrfrde er det kulturminner som kan fortelle historie fra et langt tidsrom;

gravhaugen som er omtrent 1500 f,r gammel, ikeren som ble dyrket for 1000-500 f,r siden,

husmannsplassene som er 2-300 frr gamle, knyttet sammen av en gammel ferdselsveg. Historien

kan skape tilhOrighet for menneskene som skal bosette seg her.

For Ski o lag

MOT ATTT

Nord re Follo Kommune

o
Fal

formann

kopi: Nordre Follo kommune

leder lokalhistorisk utva

Lt


