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Brumunddal sentrum nord - oppstart av områderegulering

Aasnæs; Grytting,

Unni Evensen; Bjørsrud,

Kjell Åge

Hei!
Ringsaker

videregående

skole ønsker å være med i en dialog

når området

Brumunddal

sentrum

nord skal diskuteres

og planlegges. Det tenkes spesielt i forhold til å ivareta sikkerheten for barn og unge når de går, sykler, kjører moped
og bil og bruker buss til skole.
Ringsaker videregående

skole har vært i gjennom et vellykka byggeprosjekt.

Utearealet vil bli gjort ferdig

vår/sommer 2018.
Vi ønsker og har delvíse planer om å gjøre endringer på utearealene våre. Vi ønsker oss bl.a. bedre ballbaner,
styrketreningspark/Tuftepark
og løpebane, videre drømmer vi om rulleskibane på sommeren med lys som kan bli
skiløype på vinteren. Kanskje noe av dette kan kobles opp mot utvikling av Br.dal sentrum nord? Kanskje noe av
dette kan brukes av befolkningen

i Brumunddal?

Vi har utfordringer med parkering av privatbiler av elever (det er ikke s
ved Ringsaker vgs). Privatpersoner/boliger
i nærområdet til skolen har også utfordringer

tor elevparkering
med at elever parkerer

ulovlig.
Pri dag har vi på/avstigning

av buss i Skolevegen. Kan en ekstra bussplass på andre siden av skolebygget for buss

være en løsning? Kan det lages en vei gjennom vårt areal for â gjøre det lettere for gående og hindre litt biltrafikk?
Med tanke på de utfordringer

og planer vi har, ønsker vi å være med i prosessen videregomkring, Området

Brumunddal sentrum nord.
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Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten!
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