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Åpent informasjonsmøte tirsdag 27. november 2018 på Kirkenær skole.

Vi har hytte med adresse Jessnesveien 643. Vi bor i Oslo og arbeidssituasjonen forhindrer oss fra å
delta som invitert.
Det første konkrete spørsmålet er om det er mulig at kommunen organiserer videooverføring, slik
at vi (og andre) kan høre hva som blir sagt, og utvikle egne tanker på direkten.
Vi er meget interessert i hvordan Jessnes skal reguleres og kommenterer i henhold til punktene i
brevet.
Vi anser som en selvfølge at området utvikles, kall det gjerne vekst, men vi ønsker å beholde
kontrollen for vekstvilkårene. Dette gjelder særlig i de områdene som allerede omtales som
hytteområdet. For øvrig utvikling av områdene ovenfor Jessnesveien, ser vi at ny bebyggelse bør
beholde eneboligpreget. Boliger med ordet blokk i seg ønsker vi ikke.
Det er naturlig at flytting av Dovrebanen gir enklere tilgang til strandsonen. Jessnes-stranda egner
seg godt til lokaltrafikk for oppsittere og turgåere, mens syklister forstyrrer roen. Flytting av
Dovrebanen gir god mulighet for sykkeltrafikk på tidligere trasse, noe som også øker sikkerheten på
Jessnesvegen. Det er ønskelig at tidligere Jernbane-trasse senkes til opprinnelig nivå av estetiske
grunner.
Å inkludere jernbanestasjonsområdet og arealet for nåværende krysnings-sporene i et nytt Jessnes
sentrum ser vi som gode valg. Det danner også rammen for butikk med post, og parkering for
Fagervik.
For øvrig ser vi at den typiske hyttebebyggelsen bør bevares, og at opprettholdelse og eller
innskjerpinger av rammene ivaretar Jessnes-sjelen. Hvorvidt de benyttes som helårsboliger er ikke
vesentlig, så lenge kontrollen på områdets egenart bevares.
Selve strandområdet bør forvaltes slik regjeringen viser til angående friluftsliv 10.03.2016, og det
foreligger forventninger om at det iverksettes tiltak lik de Ringsaker kommune har gjort ved Næra.
Det er viktig å ta vare på Jessnes.
Vi har lenge sett at Ringsaker kommune har forvaltet sine muligheter på en veldig god måte, og vi har
derfor forventninger om at løsningen på Jessnes kompletterer dette.
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