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Takk for fint møte.
---------- Forwarded message --------From: Folke Jensen <folkegutten@gmail.com>
Date: man. 27. aug. 2018, 20:12
Subject: Spørsmål og forslag om endringer på Jessnesstranda.
To: Steen, Erik <erik.steen@ringsaker.kommune.no>
Hi Erik
Jeg vet ikke hvem som er rett person å sende dette til i kommunen, så derfor spør jeg deg om
du kan videresende det til rette vedkommende. På forhånd takk.
Til den det måtte angå.
Jeg skriver til dere i form av mitt verv som havnesjef i Hamar fiskerforening, og som beboer
på Jessnes.
Først vil jeg rose kommunen for stranda og lekeplassen de har bygd opp.
Den er meget populær, og det er mange mennesker innom på godværsdagene. Mn selv på
dager med litt mindre bra vær er anlegget i bruk, i form av grilling og ballspill m.m.
Men nettopp antall besøkende er et problem, fordi det er altfor få parkeringsplasser.
Dette merkes både av beboerne langs vegen, og spesielt fiskerforeningen. Det parkeres
overalt, og ikke alle tar like mye hensyn til fremkommeligehten til andre.
Et stort utrykningskjøretoy som f.eks en brannbil vil ikke klare å komme forbi alle de parkerte
bilene. Dette er selvfølgelig en sikkerhetrisiko, fordi en brannbil vil heller kke kunne kjøre
gjennom undergangen andre enden av vegen.
Medlemmene i fiskerforeningen får ikke nødvendigvis parkert på egen eiendom, til tross for
at vi har mange p-plasser. Her tar folk seg til rette, som om det var en offentlig p-plass.
Jeg har et enkelt og billig forslag til hvordan situasjonen kan bedres.
Parkeringsplassen som er bygget er ganske stor, men fordi vegen går inntil kanten på østsiden,
får man ikke utnyttet hele potensialet. Det er nemlig plass til to biler etter hverandre, hvis de
parkerer tett, men dette medfører jo at den innerste bilen blir stengt inne. Dette lar seg enkelt
løse ved at p-plassen asfaltere og at det blir påført vegmerking hvor vegen går i midten, og
hvo det blir oppmerket p-plasser på hver side av vegen. Se vedlagte illustrasjon.
Den eneste kommunen må gjøre, for få plass til dobbelt så mange biler som i dag, er altså å
asfaltere og merke opp vegen på nytt.
Er dette noe kommunen kommer til å gjøre?
Den andre bekymringen jeg har, er at de badende ikke respekterer skiltingen i båthavna, om at
det er bading forbudt. Dvs, det er jo ikke skiltet på stranda, kun på bryggene.

Det innebærer at en del badende svømmer fra stranda, og over til bryggene i båthavna, og
selvfølgelig tilbake.
I tillegg oppholder en del badende seg i leden på diverse flyteinnretninger.
Dette er et problem fordi det kan være svært vanskelig for en båtfører å se de badende. Det er
jo tross alt kun et lite hode som stikker opp av vannet.
Jeg tør ikke tenke tanken på hvordan det kan gå hvis noen skulle bli overkjørt av en båt,
hvorpå de kutter seg opp på propellen.
Mitt forslag til løsning er a kommunen setter ut gule badebøyer, samt at det blir anrettet
flytende sperringer, lik det som skiller svømmebanene i et svømmebasseng.
Dette vil selvfølgelig ikke hindre fok i svømme over eller under, men de vil i hvertfall gjøre
folk oppmerksomme på at det faktisk er en grunn til ikke å svømme videre.
En slik spering kunne gå ifra odden inn mot Jessnesstranda 150 og den kunstige øya.
Se vedlegg nr 2.
Er dette noe kommunen kommer til å gjøre?
Til slutt vil jeg komme med et ønske, og det er at kommunen tar bedre vare på investeringen
sin. Det har ikke blitt ryddet opp på stranda etter flommen, hvilket gjør det vanskelig for en
rullestolbruker å faktisk bruke den flotte rampa dere har bygget, fordi det ligger sand og rusk
og rask i gangbanen. Vær så snill å sørg for at dette blir hodt i orden av kommunen ansatte.
Håper på et raskt svar.
Mvh Folke Jensen
Jessnesvegen 550
2320 Furnes
Mob 90931251

