Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Anne Karine Sandberg <Anne.Karine.Sandberg@manpower.no>
mandag 26. november 2018 14.16
Kittelsrud, Anne Gunn
Jessnes i framtida

Hei
Viser til brev vedrørende «Jessnes i framtida» og ønsker å komme med noen innspill.
Aller først vil jeg berømme kommunen for å ta initiativ til et slikt møte – det skaper engasjement,
vilje til å bidra og stolthet for området.
Jeg er ganske fersk tilflytter til Jessnes og har bodd her vel ett år, er hedmarking med både forankring
i Hamar og Ringsaker.
Jessnes er, etter min oppfatning, en idyll med potensiale og det må bevares og samtidig utvikles
smart og nennsomt. Vi bor med en suverent vakker beliggenhet, med attraktivitet til nærområdet
både Brumunddal og Hamar, og på sikt ser jeg ikke bort fra at Jessnes vil vekke interesse utenfor
Hedmarks grenser.
Jeg tror attraktivitet og verdiøkning må innebærer at flere kan bo her, men håper at fortetting ikke
går på bekostning av å bevare grønne lunger og god adkomst til rekreasjonsområder og turområder.
Småhusbebyggelse kombinert med lavblokker er absolutt farbart, men at det reguleres nøye med
størrelse, utforming og plassering i landskapet. Det bør være et boområde for både familier, enslige
og eldre.
Et sentrum er også noe som etterspørres, særlig en dagligvare-forretning, men adkomst og bilkjøring
bør vurderes nøye i forhold til dette.
På daglig turer langs stranda ser jeg muligheten for en flott sykkelvei i jernbanesporet – det
ødelegger ikke adkomsten til stranda, men øker attraktiviteten som rekreasjonsområde og den kan
falle vakkert og naturlig inn i landskapet uten støy og begrensninger.
På de samme turene ser jeg også at hyttebebyggelsen må reguleres «rettferdig». Det vil være en
katastrofe med høye hytter, eller stor og voldsom utbygging av området, men det er viktig at
hyttebeboerne føler seg ivaretatt. Per i dag synes jeg mange av hyttebeboerne har tatt seg vel mye til
rette med privat utstyr som kanoer, solstoler, husker og badeutstyr som gjøre det ubehagelig å
ferdes i strandsonen nedenfor hytteområdet.
All utbygging vil også medføre økt biltrafikk. Per i dag, relativt greit, men det mangler gangvei langs
Jessnesveien. Jeg ser også ganske mange svære lastebiler og traktorer med pukk og sand – noe som
heller ikke vil reduseres ved en utbygging og disse kjører ganske vilt og voldsomt. Etter min mening
bør trafikk og adkomst vurderes meget nøye.
Så mangler Jessnes totalt offentlig kommunikasjon. Skal vi få til en framtidig god utvikling av Jessnes
haster det med offentlig kommunikasjon.
Det burde ikke være veldig utfordrende å utvide rutenettet til også å omfatte Jessnes med enkelte
avganger og det bør iverksettes så raskt som mulig.
Dette er ikke ment som innlegg under møtet, men håper dere imøteser innspillet i framtidig
vurderinger.
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