
1

Eline Fredriksen

From: runebjoraahodne <runebjoraahodne@gmail.com>

Sent: 16. oktober 2018 17:58

To: Eline Fredriksen

Cc: Mariann Skei Fossheim

Subject: Dyregrenda Sørlige Del-REGULERINGSENDRING.

Hei.  

Sender forslag til vegløsning for hytter 381, 382 og 383. Dette forslaget ble fremmet for politikerne og 

utarbeidet av Sørkonsult i 2009/10. Forslaget ble den gang nedstemt i kommunestyret etter hva jeg forstår. 

Jeg var i fjor høst på befaring med ingeniør fra teknisk avdeling med erfaring fra planarbeid (riktignok fra 

annen kommune). Hun mente det var større sannsynlighet for å få godkjent veg nå som vi er tre hytter i 

klynge som ønsker vei. Tilbake i 2009 var det kun hytte 382 som søkte. I tillegg er det visstnok større 

politisk vilje de fleste steder for å legge vei til fritidsboliger, særlig i etablerte hytteområder. Jeg ønsker 

gjerne påtegnet veistump opp til 383 på evt forslag. Willy Bjørnson ønsker også undersøkt mulighet for å 

anlegge vei helt til 381. Jeg har drøftet løst med Jan Rune Birkeland på hytte 382 og en oppstillingsplass for 

bil mellom 382 og 383 langs opptegnet vei kan være en mulighet.  

  

Dette er altså bare et forslag. Willy Bjørnson har også tegnet inn et forslag som han allerede har sendt til 

velformann Finn Audun Dahl. Vi  (hytte 381,382 og 383) er åpne for alle forslag og ønsker fortløpende 

oppdateringer rundt prosessen / utarbeidelse av planen videre slik at vi  har muligheten til å komme med 

innspill, evt være tilstede på befaring.  

  

Vedlagt er kart med forslag til opptegnet vei fra 2009. Merk at denne ikke krysser skiløype.  

Det er også vedlagt innspill til detaljregulering av Dyregrend tilbake til 2009.  

På side 5 av 9 så er det ett punkt datert 03.06.09 fra tidligere eiere av hytte 382. Der de ønsker vei frem til 

hytta. Der står det at "vei er lagt inn i planforslaget i samtale med hytte-eier".  

 

Mvh  

Rune Hodne, hytte 383.  
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Eline Fredriksen

From: Teddy Teisrud <tteisrud@gmail.com>

Sent: 19. oktober 2018 09:41

To: Eline Fredriksen; Mariann Skei Fossheim; hege.teisrud@elkem.no

Subject: Dyregrenda 336, gnr/bnr: 2/1480

Follow Up Flag: Follow up

Flag Status: Flagged

Hei, 

 

I forbindelse med reguleringsendringer Dyregrenda sørlige del, lurer vi på om det er mulig å få ordnet en 

parkeringsplass (utvide eksiterende P-plass til godt in på tomten) på tomten vår. Gnr/bnr 2/1480. 

 

Er dette noe som kan inlkluderes i endringsforslaget som skal utarbeides? 

 

Mvh 

Teddy Teisrud 
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Rønnaug Eriksrød Mjaaland

From: Eline Fredriksen

Sent: 31. oktober 2018 09:54

To: Rønnaug Eriksrød Mjaaland

Subject: FW: Dyregrenda - reguleringsendring

Hei.  

 

Kan du legge denne meknaden inn på portalen. (Se under).  

Ta gjerne med merknaden i dokumentet ditt. 

 

Eline 

 

From: Tom Petter Olsen [mailto:tompetter@trygg.no]  

Sent: Monday, October 29, 2018 9:12 AM 

To: peryh@online.no 

Cc: Eline Fredriksen <elfn@cowi.com> 

Subject: Dyregrenda - reguleringsendring 

 

Hei, jeg skriver til deg på veiene av Djupetjønnvegen 18, 2/1/120. 

 

Vi har forstått det slik at vi her skal melde vår interesse for å få lage en parkeringsplass nærmere vår hytte. 

Da det nå er laget en vei til hytte nr.2/1/121 så er det veldig enkelt for oss å lage en parkeringsplass rett nedenfor 

vår hytte.  Den vil ikke endre noe på skiløyper osv. 

Vår parkering i dag er nede ved innkjøringen til hytte 2/1025. 

 

Forstår jeg det rett når jeg her melder min interesse for å øke mønehøyden og at vi ønsker muligheten til å sette opp 

en bod/uthus? 

 

Det er vel slik at dette bare er for å endre i reguleringsplanen, og at man må søke etter at endringene er vedtatt (jeg 

tenker på kostnader ved å søke)? 

 

Ring meg gjerne om det er noe jeg kanskje burde ha skrevet, men som jeg har glemt (eller ikke har forstått). 

 

Ser frem til å høre fra deg igjen. 

 

 

 

Tom Petter Olsen 

Salgssjef/Salesmanager 

 

Mobil: +47 934 03 962 

E-post: tompetter@trygg.no 

 

 
 

http://www.trygg.no/ 

https://www.facebook.com/Tryggkjetting/ 

 

Nøsted Kjetting AS 

Grønviksveien 8 , 4515 Mandal, Norge 
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Tlf +47 38272550 
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Eline Fredriksen

From: Willy Bjørnsen <willy.bjornsen@gmail.com>

Sent: 24. oktober 2018 18:13

To: Eline Fredriksen

Cc: Mariann Skei Fossheim

Subject: Dyregrenda sørlig del-reguleringsendring

Attachments: Kart Dydegrenda sør.jpg

Viser til brev av 10d.m. vedr. ovennevnte reguleringsendring. 

 

Jeg er eier av hytte på gnr./brnr 2/1/119 i Bykle kommune, medlem i Dyregrena hyttevel og er i dag uten veg. Eierne 

av gnr./brnr. 2/1/112 og 2/1/104 er lokalisert i umiddelbar nærhet av meg, de er også vegløse. I samtaler har de 2 

andre eierne antydet at de ser for seg en felles vei med parkeringsplass mellom sine hytter.  

Etter min vurdering blir det for lite plass hvis alle skal parkere der i høysesongen (vinter og påskeferie). 

Jeg ønsker derfor parkeringsplass i umiddelbar nærhet av min hytte. Dette medfører felles vei et stykke for så å dele 

seg i 2 hvor en vei går opp på kollen til gnr./brnr. 2/112 og 2/104 og en annen fortsetter rundt kollen til min hytte 

gnr./brnr 2/119. 

Denne løsning medfører ikke nye kryssinger av skiløype men forutsetter at vi (gnr./brnr 2/1/119, 2/1/112 2/1/104 ) 

får knytte oss til Snareveien der den slutter. 

Vedlagt følger et kartutsnitt i form av en jpg.fil hvor forslaget er grovt skissert inn i lilla farge.  

 

Jeg ber om at det undersøkes om vi får lov til å knytte oss på Snareveien og dersom det er mulig at det skisserte 

veiforslaget innarbeides i reguleringsendringen.  

 

Kopi av denne e-posten er sendt de 2 andre eierne(gnr./brnr 2/1/112 2/1/104 ). 

 

 

Med vennlig hilsen 

Willy Bjørnsen 

 

 

 









Anne Kristin Eldøy 

Haugen 8 

5412 STORD 

 

Adr.Hovden  

Gnr/bnr 2/1 

Fnr/snr 106/ 

Djupetjønn 140 

(tidl. Dyregrend 332) 

       Stord, 6. november 2018 

 

 

 

 

COWI AS 

Tordenskjolds gt 9 

4612 Kristiansand S 

elfn@cowi.no 

 

 

MERKNAD TIL REGULERINGSPLAN FOR DYREGRENDA SØRLIGE DEL - HOVDEN 

 

I samband med reguleringsplan søkjer eg om å få anleggsvegen fram til hytta mi i Dyregrenda 332/ 

Djupetjønn 140,  som permanent veg. Vegen vil ikkje bli nytta vinterstid, slik at skiløypa ikkje blir 

hindra. Anleggsvegen er framhald av vegen som endar ved hytte Djupetjønn 136. 

 

Eg har fått løyve til permanent veg av grunneigarane, Ingvild Hovden og Kjetil og Jon Uleberg, sjå 

vedlegg. 

 

Med helsing 

 

Anne Kristin Eldøy 

Tlf 909 34 372 

 

Kopi til: 
msfo@cowi.no 
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