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Uttalelse til oppstart av planarbeidet for Jessnes tettsted.

Emne:

:-

UTTALELSETIL OPPSTART AV PLANARBEIDET FOR JESSNES.
Hittil er mye godt arbeid nedlagt for å få en så god reguleringsplan som mulig til beste for alle på Jessnes. Hensikten
med planarbeidet er ifølge planene, blant annet å ivareta eksisterende kvaliteteri området, herunder
Jessnesstranda. Det er bred enighet om at dette er et yndet tur~ og rekreasjonsområde med bevaringsverdige
verdier. Derfor er jeg spesielt kritisk til at Ringsaker kommune som lager fine og gode planer og lover for strøket,
som alle er ment â skulle følge, selv bryter sine egne prinsipper. Ringsaker gir dispensasjomnår det passer, og tillater
ting i dette statlig sikrede friluftsområde, som går på tvers av den utviklingen som er ønsket i planen. Dermed går
kommunen foran med et dårlig eksempel, og troen på likhet for loven svekkes. Jeg mener det er viktig å bevare et
enhetlig preg over bebyggelsen på Jessnesstranda, ved å tilpasse nye bygg til eksisterende omgivelser og byggeskikk
og unngå outrerte bygg eller ruvende bygninger som overstiger gjeldende arealnorm.
Planutkastet legger veldig stor vekt på at strandområdet skal være tilgjengelig over alt. Det er imidlertid ikke bare
tilgjengeligheten som er viktig for friluftsopplevelsen. Jessnesstranda oppleves som en " idyll " og som et
kulturminne som gir en utvidet opplevelse av rekreasjon og friluft for alle som oppholder seg der. Men disse
verdiene kan raskt bli ødelagt dersom man ikke tenker på helheten.
Slik den er idag, er veien en integrert del av idyllen. Den kler bebyggelsen fullkomment med grus og blomster langs
kantene. Den er det aller beste å gå på for kroppen. Derfor er det viktig å bevare den også. Den hører også med til
helheten og er viktig for den gode opplevelsen av Jessnesstranda. Tilrettelegging av forholdene for nødvendig
bilkjøring bør tilpasses stedets særpreg og ikke bilen. Av samme grunn bør det ikke settes opp gatelys langs
Jessnesstranda.
Ved å gå inn for å bevare de eksisterende gode og ganske enestående verdiene vi har her langs veien ved Mjøsa,
sikrer vi oss også den beste natur-, frilufts- og rekreasjonsopplevelsen man kan ha, og den er det verdtå kjempe for.
Derfor støtterjeg helhjertet de gode intensjonene i den nye områdereguleringsplanen.
MVH
Anne Blucher
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