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Sørum, Johanne Aasnæs
Fwd: Reguleringsplan Brumunddal Sentrum Nord Tursti forbi huset

From: Magnus Hagen <magnus.hagen@arvehagen.no>
Subject: Reguleringsplan Brumunddal Sentrum Nord Tursti forbi huset
Date: 27 March 2020 at 23:11:56 CET
To: johanne.sorum@ringsaker.kommune.no
Hei,
Den 29.04.2019 skrev jeg under på et dokument, som sier at jeg er imot
turstien utenfor huset og garasjen inne på egen tomt. Dokumentet ble sendt til
deg, mottatt av deg den 30.04.2019. Meningen min er fortsatt den samme ang
turstien. Men som følge av en rekke hendelser siste måneden er jeg villig til å
legge frem et forslag jeg mener vil gagne meg, min eiendom, turstien,
lokalområdet og kommunen.
Med vår været har det dukket opp ekstremt mange turgåere på min eiendom.
Det er tydelig at turgåerne tror det finnes en sti fra min eiendom som fortsetter
langs elva. Når de innser at de ikke kommer lengre vandrer de rundt på tomten
på utkikk etter enklest mulig vei videre. Dette har ført til hendelser som:
personer står rett utenfor kjøkkenvindu og terrasse i lang tid, krysser hagen for
så og gå inn i naboens hage. Godt voksne mennesker som klatrer over
sperringer for å komme seg videre. Personer som går mellom husvegg og
garage.
Dette skjer nå minst 3 ganger per dag om ikke mer på dager med ok vær. Jeg
og samboeren min synes det rett og slett er utrivelig å ha så mange ukjente fjes
rett utenfor kjøkkenvinduet hver dag. Dette har ført til dårligere trivsel og
ukomfortable møter med mennesker som oppholder seg på eiendommen. Vi
har også valp i hus som begynner å bli usikker etter alle disse hendelsene.
Dette er noe vi synes er spesielt trist.
Derfor vil vi komme med et forslag, hvor vi ber om midler til å bygge et gjerde
som skjermer oss fra turgåere, og som vil tilføre noe estetikk til denne delen av
turstien. I forslaget har vi tenkt et type spilegjerde dekket av bie-vennlige
slynge-/klatreplanter, som vil være fint utseendemessig, men også bidra til å
opprettholde biebestanden og forbedre pollineringen i lokalområdet.
Mvh
Magnus R. Hagen og Stine Enge Thomassen

