Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Kaleb Ström <k.strom85@gmail.com>
torsdag 6. desember 2018 09.38
Björnsdóttir, Andrea Mist
Re: 18/7096-6 Innspill fra lokalmiljøet – kveldsmøte om Jessnes 27.
november 2018

Hei Andrea,
Takk for presentasjon og referat.
Ønsker igjen si at initiativet og møte var viktig og skapet et godt forum for videre
innebyggedialog mot kommune.
MERKNAD tilføyes referat:
Gjelder referatpunkt "Trafikksikkerhet og standard på veier":
Mine innspill og flere andres gjelde ikke bare Jessnesveien som det blir omtalt i referat.
VIKERVEGEN er en skummel vei. Kommune og utbyggere under en lang tid utviklet og
fortettet Jessnes.
Dette da sammen med økt tung trafikk fra Miljøkalk, økt biltrafikk fra innebygger og "Jessnes
turister"
flere hundretalls syklister, rulleskikjører, løpere, rekreasjonister mfl. som på vår, sommer og
høst brukere denne veien på alle døgnets timer.
Det er mørkt, omtrent ikke noe sikt og det er videre ikke et eneste veilys på hele veien fr
Stafsberg ned til Jessnes.
Veien er videre av gammel standard og holder ikke mål (bredde og sikkerhet) mhp krav som i
dag stilles til sikker skoleveier.
Dette ønsker vi i det sterkeste at det gjøres noe med.
Vi anbefaler en opplyst, adskilt gang- og sykkelvei som forbinder Stavsbergskolen og Jessnes.
Som kjent er Kirkenær en skole som pr.t er av dårlig standard og troligst kommer barna på
Jessnes gå på den nye Stavsberskolen.
Her kan et steg i riktig retting være å kalle inn berørte grunneier, Statens veivesen og
kommune for ett drøftingsmøte, der vi ser på mulige trassere for ett slikt tiltak.
Minner igjen på uttalelse fra Atle Berteig " Det blir vel slik at noen dør på veien før kommune
gjøre noe tiltak her". (ikke direkte sitat)
Jeg tror vel ikke at det er slik Ringsaker kommune resonerer, desto viktigere å være proaktive
og felles finne en løsning før noe skjer.
Med vennlig hilsen/ Sincerely Yours
Kaleb Ström

Den tis 4 dec. 2018 kl 11:39 skrev Björnsdóttir, Andrea Mist
<andrea.mist.bjornsdottir@ringsaker.kommune.no>:
Se vedlagte saksdokument.

Med vennlig hilsen / Best regards

Andrea Mist Björnsdóttir
Planrådgiver
Planseksjonen
Ringsaker kommune

Tlf.: 62 33 51 53

www.ringsaker.no
www.ringsaker.kommune.no

