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Hei,
Ser meldingen din har gått meg hus forbi men sender inn våre ønsker i håp om at de blir med i
neste runde når den måtte bli. Vi i Storlunet hytteforening ønsker oss en tilknytningsled fra
vårt hyttefelt og til start av led på samfunnshuset. Dette for å slippe å dra scootere på henger
og bil bort til samfunnshuset hele tiden. All kjøring fra vårt hyttefelt vil foregå fra felles
parkering til grunneier Stig J. Jønson. Grunneier er meget positiv til tilknytningsled og har en
klar formening om hvor leden må gå for å ikke komme i konflikt med andre hyttefelt og
skiløyper. Hver enkelt hytteeier i Storlunet hytteforening parkerer til grunneier mot avgift.
Håper det etter hvert blir en mulighet for dette.
Hilsen Sissel Olsen (Storlunet Hytteforening)
Fra: Kvernmo, Håvard
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Hei,
Kommunen har ikke tatt inn dette forslaget i utredningsarbeidet, så det må eventuelt fremmes som
et ønske gjennom uttalelse til høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen gikk ut den 21. august.
Deres e-post kom imidlertid innen fristen og kommunen har på sin side besvart e-posten etter
høringsfristen. Sender du en uttalelse innen fredag vil den bli tatt med i vår vurdering. Det gis med
det utsatt høringsfrist t.o.m 28.08.2017.
Løypen er derimot ferdig konsekvensutredet (i sin helhet) og det kan ikke forventes at en slik
påkobling blir utredet i denne omgang. Dette må i så fall bli en politisk avgjørelse og avgjøres ved
andregangs behandling. Administrasjonen kan ikke forskutere eller signalisere om at det vil la seg
gjøre å etablere en slik tilkobling i denne omgang. Kommunen vil også understreke at en slik
påkobling må skje fra en felles parkeringsplass og at det uansett ikke vil være anledning til å kjøre fra
hver enkelt hytte. Løypen det legges opp til er offentlig og tilgjengelig for samtlige som benytter seg
av løypen. Det vises for øvrig til forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark etc. samt
motorferdsellovens § 4 om rammebetingelser for å etablere en slik løype.
Ta kontakt dersom det foreligger uklarheter i saken eller oppfølgingsspørsmål til denne e-posten.
Mvh.
Håvard Kvernmo
Arealplanlegger
Direkte telefonnr.: 47 46 91 31

Innherred samkommune
Enhet for samfunnsutvikling
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Hei hei. Jeg lurer på hvordan vi skal gå fram for å søke om en tilknytningsled fra vårt hyttefelt
og bort til dær leden er tiltenkt oppstartet i Vera (Samfunshuset). Vi (Storlunet
hytteforening) er i positive samtaler med vår grunneier om å få lagre våre snøscootere på
hans eiendom og søke om en tilknytningsled fra han og til samfunshuset. Hva skal være med
i en slik søknad å er det du som skal ha den ?
Hilsen Sissel Olsen

