.

Ringsaker
v/Rådmann

kommune
Jørn Strand

_

Z;

im

<=~,-~,:

Bomvei-

Gjelder plassering av bomstasjon
Sollerud.
lfølge planverket

i Furnesveien,

skal det komme bomstasjon

strekningen

i Furnesveien,

Bergshøgda-

vi er av den grunn spent

på hvor den skal plasseres. Man antokjo at den skulle komme ved rundkjøringa som
er planlagt,

men rykter tilsier noe annet.

Ifølge korrespondanse

med Svein Caspersen

iAS veidekke

fikk vi følgende

klargjøring.

«Jeghar sjekketlittopp om dennesakenog bornohniarlllliyüfflfilllfrlilillit-fln;
40 m. 'nord for Furnesveien 431, GnrJbnr. 742166. D!
m rrnyirlrlig
plassering slik det limer i planvarket i dag. Håper dem wr nwmcmumarrillnlrfor
deg.
Mvh
Svein Cmeraen»
I og med at bommen er plassert på dette stedet, så regner jeg med at vegvesenet
har regnet med inntekter fra oss som bor i grenda,

som faktisk har bare ulemper med

ny vei, skal påtvinges en ekstra skatt for ikke å bruke veien.
Vi beboere i Furnesvegen på Bergshøgda vil dette si en at vi må passere en

bomstasjonfor å komme på jobben. Noen er avhengig av 2 biler. og det uten å
komme i benyttelse av nyveien. Dette finner vi svært urimelig og uakseptabelt. I
praksis utløser dette en ekstraskatt på kanskje opp mot 15-20 tusen kroner årlig for
en bil. Ser man på det i ett tiårsperspektiv 150.000 kr/ 300.000 kr, og dette uten å ha
kjørt på «den nye asfalten». Besøk til og av venner og bekjente, butikk og andre
nødvendige besøk, må nå planlegges for å slippe store kostnader med bompenger.
Dette vil også ramme handelsstanden. I sum en særdeles urimelig og usosial skatt.
Ve ber dere komme oss i møte for å finne en løsning, event. fritak for kjøretyer
registrert på de hardest rammede adressene. Kollektivtrafikk eller sykkel er ikke et
realistisk alternativ.
Med dagens elektroniske løsninger så dreier det seg kun om et tastetrykk, om viljen
er tilstede. Og vi ser det departementet har gitt etter i tilsvarende saker tidligere.

r

NAF har Iagt uten rapport som viser at det er mulig â finansiere viktige prosjekter
gjennom vegfond og en vegbank, i stedet for via bompenger og budsjettbevilgninger
fra år til år. Dette er noe politikerne må ta tak i. Viser og til EU-direktiv som sier at
personer som betaler bompenger skal ha nytte av den aktuelle veistrekningen
bompengene

finasierer.

Med hilsen
Bodil Markeng
F urnesvegen 454
2320

Furnes

På vegne av Berørte beboere langs Furnesvegen

Kopi: v/ordfører Anita Ihle Steen
Kopi: politikere

