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Hei
Vi har nå i mange år forgjeves prøvd å få omgjort en næringstildeling i Ringsaker Kommune.
Vedkommende som har “fått omgjort” sin tomt til næringseiendom (i et boligområde) strør
om seg med søppel og skrot, mye oppe i dagen og annet gravd ned. Masse bråk, vesentlig i
helgene, har bl a. ført til at vi ikke har kunnet bruke terrassen vår i årevis. Vedkommende
eier gravde med gravemaskin hver helg fra 3-4 tiden fredag ettermiddag til søndag kveld i
årevis. Kommunen bare ignorerte alle henvendelser.
Ringsaker Kommune har utallige ganger blitt gjort oppmerksom på virksomheten uten noen
form for reaksjon, mange ganger ikke engang giddet å svare på våre henvendelser. De
gangene vi har fått kontakt blir vi bare møtt med de samme frasene uansett hvem man har
vært i kontakt med, alle kommer med de samme svarene. Alle verner om alle. Her er det
tydelig makta som rår og det ser ut til at kommunen har sitt eget lovverk, uavhengig av hva
som er norsk lov. De bare sender oss de norske lover som er gjeldene uten selv å følge dem.
Tom fylket kommer med de samme svarene som klanen i Ringsaker Kommune. Alle vilkår for
driften av denne næringseiendommen er brutt med kommunens velsignelse.
De påstår til og med at vi har skrevet under på dokumentet om næringen, noe hverken vi
eller naboene har skrevet under på. De har heller ikke kunnet vise de dokumenter de påstår
vi skal ha underskrevet, til tross for mange oppfordringer.
Søknaden om etableringen på eiendommen er også full av feilaktige opplysninger. Alt
“enstemmig godtatt” i kommunen. Ved å gjøre kommunen og fylket oppmerksom på dette
har bare blitt oversett.
Såkalte miljøkontroller på eiendommen har hver gang resultert i at det “bare var litt som
skulle ryddes opp” og ellers alt i orden. Bilder tatt i fyllingen på nedsiden sier noe helt annet.
Her stikker det ut gamle takkonstruksjoner, metallplater, plast, gamle paller, traktordekk ++.
Oppe på tomta hauger med gamle, fillete pressenninger over hauger med gamle materialer
++. Det nye bygget som er satt opp kledd med gamle treplater, presenninger, papp. Stått
sånn i årevis. Tidligere eiers uttalelse om at alt skrotet skulle graves ned er tydeligvis blitt
fulgt opp av den nye eier.
Vi er oppgitt. I troen på at norsk lov gjalt alle i Norge, har vi smertelig fått erfare noe helt
annet, og det fra offentlige organer.
Det er ikke bare vi som har opplevd ting med Ringsaker Kommune. Noe må gjøres, slik at de
som sitter i kommunen er der for innbyggerne og ikke det motsatte. Dette er viden kjent
hvordan Ringsaker Kommune driver. Men vi er maktesløse.

Det er ikke for ingenting at avisen GD for noen år siden kunngjorde en artikkel med
overskrift “ Ringsaker Kommune, triksingens høyborg”.
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