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Anne Christine Moberg <anne.chr.moberg@gmail.com>
mandag 17. september 2018 14.27
Sørum, Johanne Aasnæs
Kittelsrud, Anne Gunn
Re: SV: Fremdrift områderegulering Brumunddal nord

Hei og takk for tilbakemelding. Dette hørtes oppløftende ut.
I forbindelse med forslag om endring av veibredde og endring av kryss Kirkevegen/ Berger
Langmoens veg ønsker jeg å få drøftet et forslag.
Dersom det blir rundkjøring i krysset eller vesentlige endringer som gjør at Kirkevegen 44a må brukes
til dette formålet, ønsker jeg at restdelen av denne tomten kan overdras til meg. For å få til en god
struktur på fortetting/ utvikling her, bør kvartalet sees i sammenheng. Når jeg likevel må avgi tomt til
vei-/ sykkelvegformålet, vil det være praktisk og rimelig å tenke at en rest av tomten Kirkevegen 44a
kan inngå som kompensasjon.
Det hadde vært fint om det var mulighet for å drøfte fremgangsmåte for å fremme dette forslaget
inn i reguleringsplanarbeidet.
Med hilsen
Anne Moberg

Sendt fra min iPhone
> 14. sep. 2018 kl. 10:19 skrev Sørum, Johanne Aasnæs <johanne.sorum@ringsaker.kommune.no>:
>
> Hei. Nå jobber vi aktivt med områdereguleringsplanen. Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse
er under arbeid.
> Utfra kommunens eget arbeid og innspillene som er kommet inn, så ligger det så vidt jeg kan se,
ikke an til vesentlige endringer for eiendommen din, Kirkevegen 44. Det er fortsatt aktuelt å foreslå
omforming/fortetting i dette området som skissert i informasjonsmøtet på Fagerlund skole. Og det
er fortsatt aktuelt med en eller annen breddeutvidelse av Kirkevegen, primært for å gi plass til
sykkelveg.
>
> Akkurat når saken skal fremmes vet jeg ikke, men vi jobber fortsatt med mål om å ha planforslaget
klart nå i høst/i løpet av året.
>
> Med vennlig hilsen
>
> Johanne Aasnæs Sørum
> Planrådgiver, Planseksjonen
> Ringsaker kommune
> D: +47 62 33 51 14
>
> www.ringsaker.no
> www.ringsaker.kommune.no
>
>
>
> -----Opprinnelig melding-----

> Fra: Anne Christine Moberg <anne.chr.moberg@gmail.com>
> Sendt: fredag 14. september 2018 09.15
> Til: Sørum, Johanne Aasnæs <johanne.sorum@ringsaker.kommune.no>
> Emne: Fremdrift områderegulering Brumunddal nord
>
> Hei,
>
> Viser til brev av 26.01.2018, foreløpig svar på uttalelser til oppstart av områdereguleringen sentrum
nord.
>
> I dette brevet signaliseres at innspill skal oppsummeres og presenteres for planutvalget samt et
planforslag fremmet sommer/ høsten 2018.
>
> Det vil være av stor interesse å vite når saken skal fremmes og om det gjennom innspill er foreslått
justeringer i de alternativene som tidligere forelå.
>
> Mvh
> Anne Moberg
> Kirkevegen 44
> 2383 Brumunddal
>
>

