Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Lars-Olav Lilleengen <lars-olav.lilleengen@em1.no>
onsdag 28. november 2018 11.34
Kittelsrud, Anne Gunn
Informasjonsmøte: Jessnes i framtida: Innspill

Hei!
Jeg ønsker å takke for et informativt og bra møte i går – vedr «Jessnes i framtida».
Ønsker først og fremst å si at jeg liker tilnærmingen med at dere går bredt ut og ønsker innspill fra
beboerne i en slik prosess.
Først og fremst er jeg tilhenger av at man tenker helhetlig og langsiktig på Jessnes mtp å utarbeide en
områdeplan.
Hvor man legger føringer for områder som skal bygges ut, boligtyper, bevaring/utvikling av
friområder, turstier, etc, men også infrastruktur.
Dette være seg offentlig vann og kloakk, fiberutbygging, fartsdumper/begrenset hastighet på veiene
og gang/sykkelveier.
Flere boliger i dag har private vann/kloakkanlegg, det er dårlig internettforbindelse og bilistene kjører
veldig fort på Vikervegen og Jessnesvegen.
Her er det primært 60-soner, men de fleste kjører langt fortere enn tillatt hastighet – opp mot 80-90
km/t. I tillegg til dette har antall biler økt betraktelig bare de seneste årene, og flere vil det bli når det
legges til rette for økt boligutvikling.
(det er derfor viktig for Jessnes at det ikke blir bomringer på Furnesvegen, slik at bilistene velger
alternative ruter, eks over Jessnes).
Vi bor høyt oppe på Jessnes, i krysset Jessnesvegen og Vikervegen. Det er enormt mange turgåere,
syklister, joggere, etc som benytter Jessnes til trening og rekreasjon, i tillegg går pilegrimsleden her.
Og dette gjelder alle årstider og det er folk fra Brumunddal – Furnes – Hamar.
Tusen takk, og lykke til med arbeidet.

Med vennlig hilsen
Lars-Olav Lilleengen
ansvarlig IT og Kontinuerlig forbedring
m: 97078420 | e: lars-olav.lilleengen@em1.no
EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS
a: Torggata 12/14, pb 198, 2302 Hamar

Fra: Kittelsrud, Anne Gunn <anne.gunn.kittelsrud@ringsaker.kommune.no>
Sendt: torsdag 22. november 2018 14:46
Til: Lars-Olav Lilleengen <lars-olav.lilleengen@em1.no>
Emne: SV: Informasjonsmøte: Jessnes i framtida
Hei
Informasjonen har gått ut til de som bor innenfor tettstedsavgrensningen Jessnes, og naboer til
tettbebyggelsen.
Men det er selvsagt greit at også andre møter opp.

Så du er velkommen til å stille i møte om du ønsker det.
Mvh
Anne Gunn Kittelsrud
Plansjef
Ringsaker kommune
Tlf: 62335029 / 97547968
e-post: agu@ringsaker kommune.no
Fra: Kristiansen, Eli Nora På vegne av Postmottak Ringsaker kommune
Sendt: torsdag 22. november 2018 14.37
Til: Kittelsrud, Anne Gunn <anne.gunn.kittelsrud@ringsaker.kommune.no>
Emne: VS: Informasjonsmøte: Jessnes i framtida

Fra: Lars-Olav Lilleengen <lars-olav.lilleengen@em1.no>
Sendt: 22. november 2018 09:57
Til: Postmottak Ringsaker kommune <postmottak@ringsaker.kommune.no>
Kopi: Skaret, Karianne <karianne.skaret@skole.ringsaker.kommune.no>
Emne: Informasjonsmøte: Jessnes i framtida
Hei!
Vi har via andre beboere på Jessnes blitt kjent med at det skal være et informasjonsmøte
førstkommende tirsdag vedr hvilke planer og utbyggingsprosjekter som skal iverksettes.
Viser for øvrig til denne kunngjøringen på deres nettsider:
https://www.ringsaker.kommune.no/jessnes-i-framtida.6166198-190124.html
Vi kan ikke se å ha mottatt informasjon til dette møtet.
Hvem er denne informasjonen gått ut til? Er dette møtet åpent for alle? Er det mulig å delta?
Mvh, Lars-Olav Lilleengen
Beboer i Vikervegen 2, 2320 Furnes.

Med vennlig hilsen
Lars-Olav Lilleengen
ansvarlig IT og Kontinuerlig forbedring
m: 97078420 | e: lars-olav.lilleengen@em1.no
EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS
a: Torggata 12/14, pb 198, 2302 Hamar

"Denne meldingen er bare ment for den eller de person(er) som er navngitt ovenfor.
Meldingen kan inneholde konfidensiell eller taushetsbelagt informasjon. Dersom du ved en
feil har mottatt denne meldingen, vennligst gi beskjed til avsender og tilintetgjør meldingen
og eventuelle utskrifter av denne umiddelbart. Takk."

"The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is intended for the
addressee only. Any unauthorised use, dissemination of the information or copying of this
message is prohibited. If you are not the addressee, please notify the sender immediately by
returning this e-mail and deleting the message. Thank you."

