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Ã få ny vei setter vi alle pris på, inkludert undertegnede,
Hamar og andre

>

steder

sørover,

den vil også jeg benytte meg av på vei til

men ikke til Brumunddal.

Når du bor i Furnesveien 452, eller i nærmeste nabolag, som vist på kart, så benyttes ikke nye
E6 for å komme til Br dal. Det er «gamle E6» vi har benyttet

hele vårt liv uten å måtte kjøre

gjennom bomstasjon. Plasseringen av bomstasjon på Bergshøgda som Nye Veier nå har
foreslått,

setter vi særdeles lite pris på. Etter å ha levd i alt støyet byggingen har medført, og

stått i trafikk-køer

uten å klage, så er premien en foreslått

bomstasjon som tar med seg tre

små grender på Bergshøgda. Ca 30 hus, hvorav kanskje halvparten av oss kjører gamle E6 til
Br.dal når vi skal på jobb, og like mange i nødvendige ærend.

>

Vi har barnefamilier

her som skal levere i barnehagen, og må gjennom bomstasjon for å få

levert, dette også uten å benytte den nye E6.
>

Jeg vet ikke hvor mange hundre, kanskje tusen, som er oppsittere
Dala langs «gamle

E6», men si at tallet

må betale med dagens foreslåtte

er 700. Da utgjør

mellom Bergshøgda og

vi ca 2 prosent

av oppsitterne

som

plassering av bomstasjon. Vi blir ettersom jeg forstår låst

inne på alle kanter. Det fremstår for oss som totalt urimelig, og uakseptabelt.

>

Øyvind Moshagen i Nye Veier sier at ingen skal betale for å reise på lokalbutikken?
Lokalbutikk for oss er i Brumunddal eller Hamar.

>

For en turi nye og ned er det ikke skremmende

Skal ikke loven være lik for alle?
summer vi prater om, men i løpet av ett år

utgjør det ca 15.000 kr pr bil, og i løpet av en 10-års periode vil det utgjøre en ekstraskatt for
hver enkelt av oss på ca 150.000 kr. Det er et beløp som med fordel kan investeres i annet
enn «på ingen ting/bomstasjon)»
>

Politikerne i RK må ta ansvaret her, ikke pulverisere det. At flere instanser skal «høres» er
greit, men endelig beslutning ligger til egen kommune.
kommunestyret

en gang binder ikke, det er fult mulig å reversere når man ser at utfallet

rammer så urettferdig
>

At det er besluttet av

Om noen av politikerne

som det gjør.
synes dagens ordning er grei så deler vi gjerne ut giroene til dem, om

de bor i Ãsmarka eller på Nes spiller ingen rolle, de får igjen like mye som oss for de 150.000
kronene,

>

dvs 0.

Aller helst vil vi ha fjernet en «usosial og urettferdig»

bomstasjon, men det finnes også

løsninger som er levelig, brikker \ oblater med fritak er også en løsning, det er særdeles
enkelt og få til i dag, om viljen er tilstede.
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