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Sjølie, Øystein <oystein.sjolie@hedmark.org>
torsdag 22. august 2019 12.09
Sørum, Johanne Aasnæs
Floberghagen Stig (stig.floberghagen@vegvesen.no); Haugstulen, Tor;
Markeng, Arnfinn; Ljødal, Per Kristian; Godager, Hilde Merete
SV: Oppsummering fra arbeidsmøte om bussløsninger ved Ringsaker
videregående skole og Brumunddal ungdomsskole (L)(1349780)

Emne:

Hei Johanne!
Jeg viser til arbeidsmøtet om bussløsninger ved Ringsaker vgs. og Brumunddal ungdomsskole den 2.
juli, og til avtalt oppfølgingsmøte den 30. august.
I henhold til oppsummeringsnotatet fra møtet den 2. juli, ble det avtalt at det etter intern drøfting
skulle gis en skriftlig tilbakemelding til Ringsaker kommune innen neste avtalte møte den 30. august.
Vedrørende holdeplasser for skolebuss: Jeg har drøftet forslaget som ble lagt fram i møtet 2. juli med
ny innkjøring for buss fra Berger Langmoens veg, samt Sjurstuvegen som mulig bussholdeplass, med
Eiendomsavdelingen (altså fylkeskommunen som eier av Ringsaker vgs.) Vi er enige om at det
framlagte forslaget med ny innkjøring fra Berger Langmoens veg vil være en god løsning for den
generelle skoleskyssen, og den vil ikke komme i konflikt med skolens område og planlagt bruk av
Oasen. Sjurstuvegen som skolebussholdeplass er også en god løsning etter vårt syn, da det er bra for
folkehelsen at elevene må gå 300-400 meter, og med tilrettelegging av Skolevegen som hovedsakelig
gang-/og sykkelgate vil gangtraseen ha god trafikksikkerhet.
Det må sikres at elever med spesielle behov får transport så nær skolen som mulig. Dette kan skje på
en trygg måte på skolens parkeringplass/HC-parkering.
Sees den 30. august!
Med vennlig hilsen
Øystein Sjølie
Seniorrådgiver - Samferdsel
Samferdsel kulturminner og plan
TELEFON: 62 54 46 67

Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten!
Fra: Sørum, Johanne Aasnæs <johanne.sorum@ringsaker.kommune.no>
Sendt: fredag 5. juli 2019 08.37
Til: Sjølie, Øystein <oystein.sjolie@hedmark.org>; 'stig.floberghagen@vegvesen.no'
<stig.floberghagen@vegvesen.no>; Haugstulen, Tor <th@hedmark-trafikk.no>
Kopi: Markeng, Arnfinn <am@hedmark-trafikk.no>; Strandbakke, Ole Roger

<ors@ringsaker.kommune.no>; Slettum Elin Johanne (elin.slettum@vegvesen.no)
<elin.slettum@vegvesen.no>
Emne: Oppsummering fra arbeidsmøte om bussløsninger ved Ringsaker videregående skole og
Brumunddal ungdomsskole (L)(1349780)
Takk for møtet.
Vedlagte brev er sendt til postmottakene til Hedmark trafikk, vegvesenet og fylkeskommunen. (
Fylkeskommunen står som mottaker i dette, men det er parallell adressering til alle tre!)

Med vennlig hilsen
Johanne Aasnæs Sørum
Planrådgiver, Planseksjonen
Ringsaker kommune
D: +47 62 33 51 14
www.ringsaker.no
www.ringsaker.kommune.no

