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UTTALE VEDR. KONSEKVENSER VED UTBYGGING AV OPO OG
SANDVINSVATNET flomsikring.
FFO Odda/Ullensvang ( Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon ) er en
organisasjon som 650 medlemmer med ulike funksjonsnedsettelser.
1. KONSEKVENSER FOR OMRÅDET BYGDA OG OPHEMGATA
Vedr . Utbygging av Opo og Sandvinsvatnet er FFO bekymret for hvordan
nærområdene skal ivaretas. Dette gjelder hovedfartsveien gjennom Opheimsgata
og boligområdet i Bygda. Hvordan skal våre brukere som ferdes her forholde seg til
den økningen i trafikken som det vil bli, i tillegg til mye støy i anleggsperioden.
Her bor mange eldre brukere med nedsatt funksjonsevne, og det bor også mange
barn i området ,her vil utearealer for leik og aktiviteter reduseres . Odda barneskole
og barnehage ligger like ved.
Trafikken vil øke, det ferdes mange barn og voksne som skal til/fra begge disse
stedene. Myke trafikanter .
FFO har jobbet i flere å år for å få det Universelt tilrettelagt i Odda , det gjelder for
alle brukergrupper
Disse konsekvensene vil ta på helsen både fysisk og psykisk og en vil få dårligere
livskvalitet .

2 . KONSEKVENSER I EIDEOMRÅDET
FFO mener at ved å stenge Jordalsvegen, og veien rundt Hovden i 3 år , et
rekreasjonsområde som hele Oddas befolkning bruker, vil være en katastrofe.
Det er ikke så mange muligheter våre brukergrupper har til å gå på tur i flatt og flott
terreng.
FFO mener at å være uten denne muligheten til nyte så flott område, ett område
som betyr så utrolig mye for alle er ille.

Men dersom det skulle skje at det blir utgygging kommer FFO til å sette frem krav om
at vegen rundt Hovden og langs Jordalsvegen må heves og lyssettes, og gjøres
bredere .Den må universelt tilrettelegges .

TURSTIEN LANGS OPO
Odda har også fått et naturskjønt område langs OPO , her har NVE lagt ned mye
arbeid til ca 100 mill for å sikre elven ,også å legge til rette for alle brukergrupper
FFO har hatt brukere,(brukermedvirkning.) som har vært invitert med undervegs,
synfaring. Der er det lagt til rette slik at rullestoler , rullatorer og andre med
funksjonsnedsettelse kan bruke turstien. Vi nyter den flotte elven vi har, og hvor fint
flott det er blitt tilrettelagt langs elven.
Dersom det skulle bli så liten vassføring i elven, at den blir tilnærmet en liten sildre
bekk, er hele sjarmen med denne turstien borte..
En del av Odda sin identitet vil forsvinne , elven har vært Odda sitt varemerke i
hundre av år.
LA OSS FÅ BEHOLDE ELVEN SLIK DEN ER NÅ.
Konklusjonen til FFO er:
 FFO er imot all anleggsvirksomhet i Eide/Jordal området og i
Bygda/Opheimsgata i den størrelsesorden som det her vises til
 En anleggsperiode over tre år er lang tid.
 FFO vet heller ikke hvilken konsekvenser dette vil få i ettertid ,
FFO synes at alternativet for flomsikring må være FLOMLUKER uten kraftverk
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