
Kinnskogen velforening 

Postboks 412 

1473 Lørenskog    Lørenskog, 21. april 2008 

 

Lørenskog kommune 

Utbygningstjenesten v/Håkon Pedersen 

Hasselveien 6 

1470 Lørenskog 

 

 

Brev fra Adv. Hesselberg 

Viser til brev fra Adv Hesselberg 12. mars 2008, kopi vedlagt dette brev. 

 

Hvordan vil kommunen at vi oppfatter dette brevet? 

Det fremkommer ikke klart hva slags brev dette er. Vi ber kommunen redegjøre nærmere. 

 

For øvrig har vi flere kommentarer til brevet. Innhold det refereres til er skrevet i kursiv. 

 ”Det vises til befaring på veltomta den 26. februar d.å” 

Møtet fant sted 27. februar d.å. Møte kom i stand etter anmodning per telefon fra Adv. Hesselberg med 

et ønske om å møte oss. I e-post til adv. Hesselberg av 14. februar d.å oppfordres kommunen til å 

grundig forberede sine ønsker i form av konkrete, alternative forslag. 

Vi oppfattet ikke møteinnkalling som befaring, men som en utveksling av informasjon og forsalg for 

videre fremdrift. Kinnskogen vel savner en formell befaring og ønsker også dette gjennomført. 

Møtested ble også endret kort tid i forveien. 

 ”Gunnar Rotnes” er feil navn, korrekt navn er Gunnar Otnes 

 ”Stikk som viser traseén var satt ut og veleiendommen ble befart” Se over vedrørende befaring. 

Stikk var satt ut og det ble også kommentert flere ganger at turveien ”må bli til underveis” Vi oppfatter 

ikke stikk som traseévalg, men mer som et utkast. 

 ”følgende innvendinger” Vi utvekslet betenkeligheter og mulige utfordringer ved å legge en turvei over 

velets tomt. Og betrakte dette som innvendinger synes vi er i sterkeste laget. 

 ”det samme vedrørende bruk av eksisterende trapp, som eventuelt kreves overtatt av kommunen, 

alternativt revet” Vi ønsket å få frem at trappens bruk i dag er å komme seg til og fra badeplass. Når det 

kommer en turvei, vil trappens bruk endres vesentlig og kan kreve større endringer / oppgraderinger. 

Vellet vil da vurdere disse endringene / oppgraderingene. En svært sannsynlig mulighet er å rive 

trappen, da endringene / oppgraderingen kan medføre en betydelig investering for vellet. Om trappen 

skal bestå, så må vellet regne med øke utgifter til vedlikehold og reparasjon. 

 ”problemer med mulig utrasning av fyllmasser ved ballplass” Dette gjelder spesielt for et tidligere 

utkast (På kart datert 1999) som hadde tegnet inn en turvei opp i Lindeveien. Det har i forbindelse med 

store nedbørsmengder gått ras i området. 

 ”etterlyste også et bedre tegningsmateriale til illustasjon av inngrepet” Her vil vi presisere at vi ba om 

å få tegning og forklaring på hvordan veien skulle bli og hvordan belysning ville bli. Dette trenger 

vellet som grunnlag ovenfor våre medlemmer så de kan ta stilling til inngrepet. 

 

Vellet imøteser et kart som viser endelig valg av trase. Vi har forståelse for at det kan bli justeringer, men regner 

med at trasevalget vil være retningsgivende for hvor trase kommer. Vi imøteser gjerne en befaring på tomten for 

å diskutere / ytre meninger vedrørende valg av trase. 

 

For Kinnskogen vel 

 

 

Gunnar Otnes 

Styremedlem 

 

 
Vedlegg: 

1. Brev fra Adv Hesselberg m/vedlegg 

 

Kopi 

Kopi sendt Adv Hesselberg. 

Kopi sendt Utbygningssjef Siri Gauthun Kielland i Lørenskog kommune 


