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Solveig og Arvid Brekstad
å______

Bausbakkvegen
18 B, og
Eva Austad Iversen
Bausbakkvegen
18 A
2383 Brumunddal.
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Brumunddal,

Ringsaker

24.04.2019

kommune

v/ Plansj ef Anne Gunn Kittelsrud
Postboks 13
2381 Brumunddal.
Reguleringsplaner

Brumunddal

til Ringsaker

Sentrum

Planlagt opparbeidelse
fylkesveg 90.

kommune

i vårt område,

Nord.
av gang/sykkelveg

langs Fagerlundvegen,

Viser til vårt tidligere brev datert 08.01.2018.
På plankartet ser det ut som det er tenkt å utvide i krysset

Bausbakkvegen/Fagerlundvegen
Oppover

Bausbakkvegen

mot vår eiendom. Er det riktig?

må det være bedre plass på andre siden av vegen.

Gang- og sykkelveg langs Fagerlundvegen

kan utføres med innskrenket bredde.

Eventuelt med gangveg mot vår eiendom, og sykkelveg på motsatt side av
Fagerlundvegen,
noe som er foreslått i brevet til Statens Vegvesen.
Tomtearealet er på kun 611 m2. Siden tomten er så liten og skal fimgere for to
husstander med Bâhusbekken
1 m fra garasjeveggen på ene siden av tomten
og Fagerlundvegen
på andre siden av tomten, så sier det seg selv at vi ikke

har noe areal å miste.
Tomten ble godkjent til boligformål så sent som i 2009, med kortere avstand
fra husvegg til Fagerlundvegen enn hva som er lovbestemt minsteavstand.
(14 m).
Slik som situasjonen er i dag har vi voldsom
hører radio og TV med normal styrke.

trafikkstøy,

så voldsom

at vi ikke

Det er å håpe at når Ringsakervegen er åpnet igjen for gjennomgående trafikk
at dette vil avlaste Fagerlundvegen en del.
En armen støyfaktor er fartsdumpene. Når biler med tilhengerlass kjører så fort
over at tilhengeren

utgangspunktet

hopper over veibanen

og lager et voldsomt

leven. I

skulle fartsdumper være positivt, men vi opplever det motsatte.
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i

Det er også viktig å påpeke at det er 40 km fartsgrense på strekningen fra
Brannstasjonen og forbi tettbebyggelsen i Fagerlundvegen. Dessverre er det
mange som ikke tar hensyn til dette.

Med hilsen
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Solveig Brakstad
Bausbakkvegen
18 B

Med min signatur

Arvid Brekstad
Bausbakkvegen

samtykker

jeg i innholdet

Med hilsen
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Iversen

Bausbakkvegen

18 A
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i brevet.

18 B

