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Vil styrke helse og omsorg med over 17 millioner
Ringsaker Blad – Nyheter –16. Nov 08:21
By: Asgeir Høimoen

Rådmannen foreslår å øke budsjetter for helse
og omsorg i Ringsaker med 17,2 millioner i
2019. Samtidig er det satt av 325 millioner kroner til nytt sykehjem i Moelv.

demens.
– Helse og omsorg er et av satsingsområdene
i budsjettet, skriver rådmannen i dokumentet.
Pengene til helse og omsorg skal også gå til
et nytt bofellesskap i Byporten sør i Brumunddal.
Samtidig skal det bli bredbånd og ny TV-løsning
på sykehjemmene.

Det kom fram da rådmann Jørn Strand fredag
morgen la fram sitt forslag til budsjett for 2019 og
økonomiplan for 2019 – 2022.
De drøyt 17 millionene som skal brukes på å
styrke helse og omsorg i kommunen, skal blant
annet gå til å styrke hjemmetjenesten og styrke
tjenestene for personer med funksjonshemming og
aktivitetstilbudet for hjemmeboende personer med

– Dette er et velferdsbudsjett, sier Strand.
I økonomiplanperioden er det også lagt inn
325 millioner kroner som en oppstartsbevilgning
til nytt sykehjem i Moelv. Én million er lagt inn til
utredning av dette i 2019.

Fikser 20 dørstokk-feil for å unngå flere vanskeligheter
Ringsaker Blad – Nyheter –03. Nov 08:19

StudioNSW trekker dispensasjonssøknaden angående terskelhøyde i de 20 leilighetene i Byporten Sør.

re oppslag og vanskeligheter rundt saken, skriver
Tore Bergh i StudioNSW til Ringsaker kommune.
– Samtlige dører/terskler vil bli endret/erstattet slik at terskelhøyder blir i henhold
til forskriftskrav, skriver Berg som påpeker på det
sterkeste at det er legitimt å søke om dispensasjon
fra regelverk dersom bygningsmyndighet finner å
kunne godkjenne alternative løsninger.

Terskelen i leilighetene er ved en feil blitt ca 60
millimeter, mens forskriftskravet er 25 millimeter.
– Slik saken nå har utviklet seg, er hverken utbygger eller entreprenør interessert i å bidra til fle-

support.no@m-brain.com
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Ordner alle leilighetene
Ringsaker Blad, page 6 –03. Nov

Studio NSW trekker
dispensasjonssøknaden angående terskelhøyde i de 20 leilighetene i Byporten
Sør.
Terskelen i leilighetene er ved en feil blitt
ca 60 millimeter, mens
forskriftskravet er 25
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millimeter.
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Sykkeltur på glatta

Ordner alle leilighetene

To elever ved Brumunddal ungdomsskole måtte på legevakta
onsdag morgen. Det var på veg til skolen flere elever smertelig
fikk erfare at det var en ishinne på asfalten.
– I løpet av fem minutter var det fire syklister som gikk i bakken
her, sier et øyenvitne til Ringsaker Blad.
– Jeg tror det etter forholdene gikk bra med syklisten. Folk fra
hjelpekorpset kom med ulltepper som han fikk ha rundt seg, sier
øyenvitnet som kan fortelle at den andre eleven som måtte på
legevakta hadde syklet av litt lenger oppe i Gamle Narudveg.

StudioNSW trekker dispensasjonssøknaden angående terskelhøyde i de 20
leilighetene i Byporten Sør. Terskelen i leilighetene er ved en feil blitt ca 60
millimeter, mens forskriftskravet er 25 millimeter.
– Slik saken nå har utviklet seg, er hverken utbygger eller entreprenør
interessert i å bidra til flere oppslag og vanskeligheter rundt saken, skriver
Tore Bergh i StudioNSW til Ringsaker kommune.
– Samtlige dører/terskler vil bli endret/erstattet slik at terskelhøyder blir i
henhold til forskriftskrav, skriver Berg som påpeker på det sterkeste at det
er legitimt å søke om dispensasjon.

 Nye

GLATT: To elever ved Brumunddal ungdomsskole måtte på legevakta. FOTO: PRIVAT

– Slik saken nå har
utviklet seg, er hverken utbygger eller entreprenør
interessert i å bidra til flere oppslag og vanskeligheter rundt saken, skriver Tore Bergh i StudioNSW
til Ringsaker kommune.

tomteområder senrtralt i Brumunddal:

PLANOMRÅDET: Det er i det sørøstre hjørnet av området, det planlegges småhusbebyggelse.

– Samtlige dører/terskler vil bli endret/erstattet slik at terskelhøyder blir i henhold
til forskriftskrav, skriver Berg som påpeker på det
sterkeste at det er legitimt å søke om dispensasjon.

SKISSE: RINGSAKER KOMMUNE

FRIOMRÅDE KAN
BLI BOLIGTOMTER
Et friområde ved
Østgårdsvegen sentralt i Brumunddal
foreslås omregulert
til småhusbebyggelse.
JAN RUNE BAKKELUND
jan.rune.bakkelund@ringsaker-blad.no

BRUMUNDDAL: Et reguleringsforslag for Kongelhol 2, et
område på 38 dekar, havner på
politikernes bord kommende
onsdag. Da vil rådmannens forslag ganske sikkert bli lagt ut på
høring og offentlig ettersyn.
– For å forsvare en nedbygging av friområdet i sørøst legger planforslaget opp til en ut-

videlse og oppgradering av eksisterende friområde, skriver
rådmannen. Friområdet eies
hovedsakelig av kommunen og
det er her utbyggingspotensialet er størst.

Vil anlegge turveg
– Deler av friområdet har blitt
privatisert og det er ønske om å
gjøre arealene offentlig tilgjengelige igjen. I tillegg skal kvaliteten på friområdet økes ved å
anlegge en turveg gjennom området, skriver rådmannen. Han
poengterer også at eiendommen i Kongsvegen som i dag er
legesenter, på sikt vil kunne utvikles til boligutbygging.
Deler av det nye boligfeltet
sørøst i planområdet ligger
innenfor faresonen for ei høy-

spentlinje.
–Før sluttbehandling av planforslaget skal det derfor utføres
en måling for å undersøke om
det er forsvarlig å bygge ut området, skriver rådmannen og
legger til at det må gjøres endringer på både plankart og illustrasjonsplan hvis det viser seg
at målinger av mangnetfelt er
over anbefalte nivåer der det er
plassert bolighus.

må tilpasses
Det har blitt stilt spørsmål ved
nødvendigheten av fortetting
og regulering av området. I den
forbindelse er det vist til at tre
av seks leiligheter i Nerkvernkvegen 5 har stått ledige i en
lengre periode.
Fortettingen skal tilpasses

PLANFORSLAGET: Slik er forslaget som blir forelagt planutvalget onsdag.
TEGNING: RINGSAKER KOMMUNE

omkringliggende boliger. Det
vil si gesimshøyde på 6,5 meter
og mønehøyde 8 meter. I illustrasjonsmodellene som følger
planen er det i BK3 tegnet tre fi-

remannsboliger i to etasjer med
en grunnflate på 160 kvadratmeter.

– Feilene her må rettes opp
Ringsaker Blad, page 9 –01. Nov
By: Jan Rune Bakkelund

Anbefalingen
fra
funksjonshemmedes
råd er krystallklar.
Feilene i de 20 leilighetene må rettes
opp.

RINGSAKER BLAD

jeg representerer, var enstemmige i at feilene må
rettes opp, sa Inger Margrethe Pettersen, leder i
funksjonshemmedes råd.
– Jeg sliter med å se om vi har hjemmel for å
gi dispensasjon. Det er derfor vi er her for å få råd
av dere, sa Elling Bollestad i kart- og byggesaksavdelingen i Ringsaker kommune. Han la til:
– Dette er snakk om en proff utbygger, men
uheldige omstendigheter har resultert i disse feilene.
I møtet ble det forklart at fronten på bygget
er bygd som et element. Og i med det er laget på
denne måten, er det en stor utfordring å få rettet
opp feilene.
StudioNSW som har søkt dispensasjon fra universell utforming har prøvd en «nødløsning» ved å
bygge ramper. Lidija Drec fra Ringsaker kommune
var til stede da rampene ble testet med rullestol:
– Det var ikke lett å komme over dørstokken
med rullestol, sa Drec i møtet med funksjonshemmedes råd.

TORSDAG 1. NOVEMBER 2018
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– FEILENE HER
MÅ RETTES OPP
Anbefalingen fra
funksjonshemmedes
råd er krystallklar. Feilene i de 20 leilighetene må rettes opp.
JAN RUNE BAKKELUND
jan.rune.bakkelund@ringsaker-blad.no

BRUMUNDDAL: Dørstokkene til balkongene i de 20 leilighetene i Byporten Sør i Mørkvedvegen i Brumunddal er 60
millimeter høye, kravet til universell utforming er 25 millimeter. Nybygget er bygd med lån
fra Husbanken fordi Ringsaker
kommune har tilvisningsrett i
forhold til å leie sju av leilighetene.
– Hadde det vært feil angående det branntekniske hadde det
ikke vært spørsmål om annet
enn at feilene måtte rettes opp.
Styret i landforeningen for utviklingshemmede,
avdeling
Ringsaker, som jeg representerer, var enstemmige i at feilene
må rettes opp, sa Inger Margrethe Pettersen, leder i funksjonshemmedes råd.
– Jeg sliter med å se om vi har
hjemmel for å gi dispensasjon.
Det er derfor vi er her for å få
råd av dere, sa Elling Bollestad i
kart- og byggesaksavdelingen i
Ringsaker kommune. Han la til:
– Dette er snakk om en proff
utbygger, men uheldige omstendigheter har resultert i disse feilene.
I møtet ble det forklart at
fronten på bygget er bygd som
et element. Og i med det er laget på denne måten, er det en
stor utfordring å få rettet opp
feilene.
StudioNSW som har søkt dispensasjon fra universell utfor-

FOR HØY TERSKEL: De 20 leiligheter i Byporten sør er bygd med for høy dørterskel. Funksjonshemmedes anbefalte Ringsaker kommune å si nei
til en dispensasjonssøknad.
ming har prøvd en «nødløsning» ved å bygge ramper. Lidija Drec fra Ringsaker kommune
var til stede da rampene ble testet med rullestol:
– Det var ikke lett å komme
over dørstokken med rullestol,
sa Drec i møtet med funksjonshemmedes råd.
Arkitekt Tore Bergh hos StudioNSW har bedt om et skriftlig
svar om Husbanken kan akseptere en dispensasjonsløsning
uten at det går ut over låneavtalen.
– Sitter man i rullestol vil man

ikke klare å ta bort rampene. Da
blir det til at de er på gulvet hele
tiden og vil ta bort en stor del
plass, sa en av medlemmene i
rådet. En annen mente at rampene nærmest kunne bli liggende og være en «snubletråd».
– Jeg ser ingen fordeler ved at
det gis dispensasjon, sa Inger
Margrethe Pettersen.
– Det er Betonmast som er totalentreprenør for prosjektet.
De løper uansett ikke fra sitt ansvar for å levere et feilfritt bygg,
skrev arkitekt Tore Bergh i et
leserbrev (se side 15).

BRUMUNDDAL :
Dørstokkene til balkongene i de 20 leilighetene i Byporten Sør i
Mørkvedvegen i Brumunddal er 60 millimeter høye, kravet til universell utforming er 25
millimeter. Nybygget er bygd med lån fra Husbanken fordi Ringsaker kommune har tilvisningsrett i
forhold til å leie sju av leilighetene.
SØKTE RÅD: Elling Bollestad og Lidija Drec fikk råd av funksjonshemmedes råd om å avslå dispensasjonssøknaden.

Vinterkampanje

– få vinterhjul og met.lakk
met lakk inkl.
inkl i pri
prisen!
n!

Optima SW Plug-in Hybrid
Kun

Stonic

3.495,- pr. mnd.*

Fra

Niro Plug-in Hybrid
Kun

2.995,- pr. mnd.*

234.900,-

Nye Ceed SW

Nye Sportage
Fra

Fra

269.900,-

364.900,-

Veil. priser inkl. frakt og lev.omkostninger (kr. 8.500,-) levert Drammen. Lokal frakt samt årsavgift tilkommer. Forbehold om trykkfeil og avvik fra avbildet modell. CO2-utslipp fra 29 g/km, forbruk fra 0,13 l/mil v/bl. kjøring. Alle
tilbud gjelder til 31.12. Tilbud på Stonic gjelder 2018-modeller på lager. *Leiebeløp er basert på 3 år/30.000 km, nom.rente 2,95% (renten er flytende). Niro Plug-in Hybrid Active: Startleie 65.860,-. Totalkostnad 175.195,-.
Optima sw Plug-in Hybrid: Startleie 67.698,-. Totalkostnad 195.033,-. Årsavgift tilkommer. Alle priser er inkl. mva. Finansieringstilbud tilbys via Bertel O. Steen Finans AS.

Bertel O. Steen Hamar, Gjerluv. 3, 2320 Furnes
Tlf. 62 59 88 00. www.boshamar.no

– Hadde det vært feil angående det branntekniske hadde det ikke vært spørsmål om annet enn
at feilene måtte rettes opp. Styret i landforeningen
for utviklingshemmede, avdeling Ringsaker, som
support.no@m-brain.com
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Arkitekt Tore Bergh hos StudioNSW har bedt
om et skriftlig svar om Husbanken kan akseptere
en dispensasjonsløsning uten at det går ut over
låneavtalen.
– Sitter man i rullestol vil man ikke klare å
ta bort rampene. Da blir det til at de er på gulvet hele tiden og vil ta bort en stor del plass, sa
en av medlemmene i rådet. En annen mente at

rampene nærmest kunne bli liggende og være en
«snubletråd»
– Jeg ser ingen fordeler ved at det gis dispensasjon, sa Inger Margrethe Pettersen.
– Det er Betonmast som er totalentreprenør for
prosjektet. De løper uansett ikke fra sitt ansvar for
å levere et feilfritt bygg, skrev arkitekt Tore Bergh
i et leserbrev (se side 15)

Other source references
Ringsaker Blad – Nyheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. Oct – 06:40

Byporten Sør
Ringsaker Blad, page 15 –01. Nov
By: Tore Bergh Sivilarkitekt Mnal

RINGSAKER BLAD

er levert /montert med korrekt terskelhøyde.
For at løsningen i ettertid ikke skulle anses
som ulovlig, ba vi samtidig om en befaring med
representant fra byggesaksavdelingen i Ringsaker
kommune, og vi ble i den forbindelse enige om at
søken kunne prøves som en dispensasjon dersom
vi monterte skråterskler for rullestolbrukere.
Vi har ut fra dette søkt kommunen om dispensasjon fra krav til terskelhøyde med forslag om
avbøtende tiltak for å kunne gjøre løsningen tilfredsstillende.
■ Saken er med andre ord til behandling, og
det må under alle omstendigheter løses på en måte
som aksepteres av bygningsmyndighet.
Når pressen skriver at feilen kan medføre et
stort økonomisk tap, så gjelder det kostnader knyttet til eventuell utskifting av samtlige skyvedører
dersom søknad om dispensasjon ikke fører fram,
en kostnad som i så tilfelle ikke skal belastes utbygger.
Det er Betonmast som er totalentreprenør for
prosjektet. De løper uansett ikke fra sitt ansvar for
å levere et feilfritt bygg. Ut fra det skal bygget i
sin helhet oppføres i henhold til kommunal godkjennelse med lover og forskrifter som grunnlag
for ferdigattest.

TORSDAG 1. NOVEMBER 2018
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PLASSEN

MØTE

KOMMENTAR ■ Jeg
viser til oppslag på
nettavisen om byggefeil vedrørende Byporten Sør i Brumunddal. Som arkitekt og ansvarlig søker for prosjektet, vil

Legg inn ditt innlegg på nett: ringsaker-blad.no/debatt.

SMS/MMS: kodeord «ringsakertips» til 2005.

Derfor får
vi ikke pensjon
fra første krone
LESERBREV
JON KRISTIANSEN
regiondirektør i NHO Innlandet

ØYVIND FRICH
eier og administrerende direktør Frich AS

■ Den beste måten å sørge for at man får

FEIL: 20 leiligheter i Byporten Sør er bygd med en feil, skrev RB 25. oktober.

Byporten Sør
KOMMENTAR
TORE BERGH
Sivilarkitekt MNAL

■ Jeg viser til oppslag på

nettavisen om byggefeil vedrørende Byporten Sør i Brumunddal.
Som arkitekt og ansvarlig
søker for prosjektet, vil jeg
gjerne knytte noen kommentarer til oppslaget:
Det oppleves svært urimelig slik oppslaget beskriver
situasjonen.
Artikkelen gir en følelse av
at prosjektet nærmest er en
skandale med store feil og
mangler. I tillegg blir det å

oppfatte som om utbygger,
dvs. Høyen Eiendom, sitter
med både ansvar og skyld
for at slike feil har oppstått.

■ Pressen refererer blant

annet til vår søknad om dispensasjon fra krav til terskelhøyde i henhold til teknisk forskrift. Det gjøres
oppmerksom på at vi som
ansvarlig søker gjorde kommunen oppmerksom på forholdet etter at skyvedørene
ble montert. Ut fra flere årsaker ble det uheldigvis levert
skyvedører til terrasser og
balkonger som ikke er levert
/montert med korrekt terskelhøyde.
For at løsningen i ettertid
ikke skulle anses som ulov-

lig, ba vi samtidig om en befaring med representant fra
byggesaksavdelingen
i
Ringsaker kommune, og vi
ble i den forbindelse enige
om at søken kunne prøves
som en dispensasjon dersom vi monterte skråterskler for rullestolbrukere.
Vi har ut fra dette søkt
kommunen om dispensasjon fra krav til terskelhøyde
med forslag om avbøtende
tiltak for å kunne gjøre løsningen tilfredsstillende.

■ Saken er med andre ord til
behandling, og det må under
alle omstendigheter løses på
en måte som aksepteres av
bygningsmyndighet.
Når pressen skriver at fei-

len kan medføre et stort
økonomisk tap, så gjelder
det kostnader knyttet til
eventuell utskifting av samtlige skyvedører dersom søknad om dispensasjon ikke
fører fram, en kostnad som i
så tilfelle ikke skal belastes
utbygger.
Det er Betonmast som er
totalentreprenør for prosjektet. De løper uansett
ikke fra sitt ansvar for å levere et feilfritt bygg. Ut fra det
skal bygget i sin helhet oppføres i henhold til kommunal godkjennelse med lover
og forskrifter som grunnlag
for ferdigattest.

en god pensjon er faktisk å ha en jobb.
Derfor mener NHO at vi må gjøre veien
inn i arbeidslivet så lett som mulig for
flest mulig.
Vi må ikke trekke stigen opp etter oss
og gjøre det vanskeligere for bedrifter å
ansette unge, innvandrere og andre som
sliter med å få seg arbeid. Å innføre pensjon fra første krone vil gjøre det dyrere
for bedrifter å ansette nye medarbeidere. Personer som kunne fått seg en jobb
og skaffet seg arbeidserfaring, kan derfor bli stående på utsiden. Mange får
nemlig sin første jobb i bransjene som
rammes spesielt hardt av de nye pensjonskravene – bransjer som reiseliv, varehandel, renhold og sikkerhet.

■ Grunnen til at mange ikke har pensjon

fra første krone i dag, er måten folketrygden er bygd opp på. Folketrygden er ryggraden i pensjonssystemet vårt og gjør at
alle er sikret en pensjon. For at dette skal
bli rettferdig vil de som tjener minst få
en større andel pensjon fra folketrygden
enn de som tjener mer. Folketrygden gjør
med andre ord pensjonssystemet omfordelende. For eksempel kvinner som har
vært hjemmeværende deler av sitt yrkesaktive liv, eller har jobbet i omsorgsyrker
med en lav stillingsbrøk, er også sikret en
pensjon å leve av.
Dette er det bred politisk enighet om.
Det er nettopp denne omfordelingen i
folketrygden som gjør at tjenestepensjonen ikke må dekke pensjon fra første
krone. Tjenestepensjonen er en tilleggspensjon du får for den delen av inntekten din som er over folketrygdens
grunnbeløp, som nå er omtrent 97.000
kroner.

■ De aller fleste er enige om at det skal

jeg gjerne knytte
Kulturbygg i Ringsaker
noen kommentarer til
oppslaget:
Det oppleves svært
urimelig slik oppslaget beskriver situasjonen.
Artikkelen gir en følelse av at prosjektet nærmest er en skandale med store feil og mangler. I
tillegg blir det å oppfatte som om utbygger, dvs.
Høyen Eiendom, sitter med både ansvar og skyld
for at slike feil har oppstått.
■ Pressen refererer blant annet til vår søknad
om dispensasjon fra krav til terskelhøyde i henhold til teknisk forskrift. Det gjøres oppmerksom
på at vi som ansvarlig søker gjorde kommunen
oppmerksom på forholdet etter at skyvedørene ble
montert. Ut fra flere årsaker ble det uheldigvis levert skyvedører til terrasser og balkonger som ikke
LESERBREV
LARS SVENDSTAD
Ringsaker Frp

■ Nå står det å lese i avisen at det er øn-

ske om et nytt kulturbygg i Brumunddal
med plass til mellom 700 til 1000 personer. Det er greit å ønske seg ting, men
det er ikke bestandig man får det som
man ønsker. Selvsagt så kan det være at

det er behov for ei storstue for kultur,
men det gjelder å prioritere kommunens økonomiske midler.
Når vi ser de enorme behovene for å
bygge og vedlikeholde alders- og sykehjem, barneskoler- og ungdomsskoler,
flere hender i helse og omsorg, barnevern, rusomsorg, barne- og ungdomspsykiatri og midler til infrastruktur, er
det vel det viktigere å bruke penger på
disse områdene blant mange slik som
situasjonen er. Forebyggende tiltak
innenfor flere av disse områdene er det

også viktigere å bruke penger til. Primærtjenestene må være viktigst.
Skal man bygge kulturhus i Ringsaker/Brumunddal så ser jeg kun en mulighet og det er å trekke inn private aktører som kan stå for det. Da må man
lete seg fram til private aktører/utbyggere eller at noen melder seg for dette
og tar de største kostnadene rundt dette. Dette er eneste mulighet slik vi i
Ringsaker Frp ser på dette per i dag. Vi
kaster ut denne ideen, som kan være
det eneste for å få realisert det

lønne seg å jobbe. Arbeidslinja står sterkt
i norsk arbeidsliv. Hvis Stortinget vedtar
pensjon fra første krone vil noen kunne
få nesten like mye i pensjon som de har
i lønn. Forskjellen mellom lønn og pensjon vil altså bli så liten at noen heller vil
velge å motta pensjon framfor å jobbe.
Det er svært negativt for utviklinga av
velferdssamfunnet, og det bryter med
arbeidslinja, som det er stor oppslutning
om blant partene i arbeidslivet.
Å innføre pensjon fra første krone vil
som sagt koste norske arbeidsgivere
dyrt. For at vi skal kunne opprettholde
det velferdsnivået vi har i dag, må vi
skape 600.000 nye arbeidsplasser innen
2050. Det gjør vi ikke ved å gjøre det dyrere å skape jobber. Vi må heller gjøre
terskelen inn i arbeidslivet lavere for utsatte grupper. Derfor er pensjon fra første krone en dårlig idé.

Other source references
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– Vi håper at vi får lov til å gjennomføre denne
etableringen. Det var nettopp en slik bruk som vi
orienterte kommunen om før vi kjøpte eiendommen, sier Rønningen.
Han er klar på at Coop Innlandet ikke vil ta en
risiko med å bygge leiligheter i fem til seks etasjer
som det senere kan vise seg å være vanskelig å få
solgt.
I byggesøknaden blir det også påpekt at Coop
Innlandet ikke vil ha kjøpt eiendommen om det da
var et krav om høyere utnyttelse.
BYGGE SEG OPP IGJEN
Eiendomsutvikler Tore Helmer Amdahl er én
av de Coop Innlandet har rådført seg med om leilighetsmarkedet i Brumunddal sentrum.
– Det har blitt bygd mye i Brumunddal en
stund. Det vil alltid være et behov, men jeg tror det
må akkumulere seg et behov igjen før nye prosjekt
kan bli realisert, sier han.
Amdahl ville ikke ha gått i gang med leiligheter i Fabrikkvegen nå:
– Det er smart ikke å slippe ut flere prosjekt nå,
sier han.
– Sier ikke du det fordi du allerede er i markedet med Strandvegen Panorama og Centrumsparken?
FEIL BELIGGENHET
– Mine vurderinger er basert på farten på salget av alle prosjekter som er i gang. Vi har selv
ikke noe nytt på blokka som skal ut. Det er ikke
derfor jeg ikke anbefaler Coop å droppe leiligheter
i Fabrikkvegen, sier Amdahl.
Tore Helmer Amdahl mener Fabrikkvegen heller ikke er særlig egnet for leiligheter;
– Eiendommen har dårlig beliggenhet og det
vil komme en trafikkmaskin rett utenfor døra der
når ny atkomst fra E6 skal bygges. Det er ingen
optimal beliggenhet, sier Amdahl.
ER IKKE ENIG
Eiendomsutvikler Rolf Arne Høyen er uenig
med Coop-sjefen om leilighetsmarkedet i Brumunddal.
– Vi mener det bare er å kjøre på. Markedet er
der. Folk vil til Brumunddal sentrum, sier Høyen.
Hans selskap, Høyen Eiendom AS, bygger i
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KrF og
Arbeiderpartiet

S

er en bort fra Per Sandbergs ferietur til Iran,
har den politiske debatten i Norge den siste
uka dreid seg om Arbeiderpartiet og Kristelig Folkepartis tilhørighet på kort og lengre
sikt. Vil vi i løpet av høsten få en Støre-regjering der
Kristelig Folkeparti blir en av deltakerne, eller vil
Knut Arild Hareide og hans parti følge etter Venstre
og gå inn i Erna Solbergs regjering?

NÆRINGSLIV: COOP INNLANDET VIL KUN BYGGE DAGLIGVAR
AREBUTIKK I FABRIKKVEGEN – DROPPER SEKS ETASJER MED LEILIGHETER

Mener bolig markedet er mettet

■ Jonas Gahr Støre varslet i et TV2-intervju en mer
aggressiv opposisjonspolitikk, og åpnet for å kunne
bli statsminister med KrFs støtte. En regjeringskrise
på mistillit mot regjeringen på kritikken fra Riksrevisjonen for arbeidet
med objektsikring
kan være første
anledning.
Velgervandringene

i fjor viser at et
■ Det er ventet at
mulig samarbeid
KrF i løpet av høsten
vil klargjøre vegen
mellom de to
videre, etter at partiet
partiene trolig er
sa opp sin samarbeidsavtale med
en farlig veg å gå.
regjeringen etter valget i fjor, og senere
unnlot å følge Venstre inn i regjeringen. Partiet sliter
med velgeroppslutningen, og lever farlig nær sperregrensen.

HÅPER PÅ JA: Coop-sjef Olav Rønningen vil gjerne bygge ny butikk i Brumunddal.
FOTO: JO KJETIL HEGGELUND

■ Både Arbeiderpartiet og KrF gjorde et svært dårlig
valg i fjor høst. Begge partier har behov for å ta nye
grep, men velgervandringene i fjor viser at et mulig
samarbeid mellom de to partiene trolig er en farlig
veg å gå. En stor andel av tidligere velgere som forlot
KrF gikk mot høyre, til Høyre og Fremskrittspartiet.
Det er med andre ord i retning høyre KrF har potensielle velgere å ta tilbake.
■ Det samme forholdet gjelder for Arbeiderpartiet,
men i omvendt retning. Dagsavisens politiske kommentator, Arne Strand, kalte i forrige uke det som
skjer på venstresiden et rent «politisk blodbad».
Både SV, Senterpartiet og Rødt har håvet inn tidligere
Ap-velgere. Støres og Arbeiderpartiets lefling med
sentrum, Venstre og KrF, i forkant av valget i fjor
tillegges mye av årsaken til velgerflukten fra partiet.
■ Vi velger å tro at en konservativ grasrot i KrF ser
seg tjent med at partiet fortsatt bidrar til å holde
dagens regjering ved makten, på en eller annen
måte. Så får Arbeiderpartiet ta jobben med å bygge
opp et sterkere politisk alternativ sammen med mer
naturlige samarbeidspartnere på den rødgrønne
siden.

NYTT FORSLAG: Coop Innlandet vil likevel ikke satse på bolig i kombinasjon med dagligvarebutikk for Coop Extra i
sett nordfra i Fagerlundvegen.

Coop Innlandet tør
ikke bygge seks etasjer med leiligheter i
Fabrikkvegen. Coop
mener leilighetsmarkedet i Brumunddal
er mettet.
■ BRUMUNDDAL

HAMAR ARBEIDERBLAD arbeider etter Vær Varsom-plakatens
regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen.
Bruk av Hamar Arbeiderblads stoﬀ og annonser er ikke tillatt med
mindre dette er hjemlet i lov eller særskilt avtalt.
PRESSENS FAGLIGE UTVALG er et klageorgan oppnevnt av
Norsk presseforbund. Adresse: Postboks 46, Sentrum, 0101 Oslo.
Telefon: 22 40 50 40. Telefax: 20 40 50 55

Jo Kjetil Heggelund
976 53 980 / jhe@h-a.no

Coop Innlandet har sjekket markedet med tre eiendomsutviklere.
Signalene er klare:
– De vi har vært i kontakt med
vurderer markedet i Brumunddal

for å være mettet akkurat nå, sier
administrerende direktør Olav
Rønningen i Coop Innlandet.
TOMMEL NED I VINTER
Nå vil dagligvaregiganten kun
bygge ut eiendommen i Fabrikkvegen med lokaler til Coop Extra.
– Vi har søkt Ringsaker kommune om byggetillatelse for kun
dagligvarebutikk på ett plan. Boligdelen har vi tatt ut, sier Rønningen.
Ringsaker kommune har tidligere vendt tommelen ned for at
eiendommen kun skal utvikles i
én etasje.
Etter en forhåndskonferanse i
februar raslet kommunen med en
trussel om et midlertidig byggeog deleforbud på eiendommen.

De vi har
vært i kontakt med
vurderer markedet i
Brumunddal for å
være mettet
akkurat nå.
OLAV RØNNINGEN

TAR INGEN RISIKO
– Hva gjør dere om Ringsaker
kommune sier nei til søknaden?
– Vi håper at vi får lov til å gjennomføre denne etableringen. Det
var nettopp en slik bruk som vi ori-

Fabrikkvegen/Fagerlundvegen i Brumunddal. Slik vil butikken bli liggende om Coop får det som de vil. Illustrasjonen er
ILLUSTRASJON: JAF ARKITEKTKONTOR

enterte kommunen om før vi kjøpte eiendommen, sier Rønningen.
Han er klar på at Coop Innlandet ikke vil ta en risiko med å
bygge leiligheter i fem til seks etasjer som det senere kan vise seg å
være vanskelig å få solgt.
I byggesøknaden blir det også
påpekt at Coop Innlandet ikke vil
ha kjøpt eiendommen om det da
var et krav om høyere utnyttelse.

må akkumulere seg et behov igjen
før nye prosjekt kan bli realisert,
sier han.
Amdahl ville ikke ha gått i gang
med leiligheter i Fabrikkvegen nå:
– Det er smart ikke å slippe ut
flere prosjekt nå, sier han.
– Sier ikke du det fordi du allerede er i markedet med Strandvegen Panorama og Centrumsparken?

BYGGE SEG OPP IGJEN
Eiendomsutvikler Tore Helmer
Amdahl er én av de Coop Innlandet har rådført seg med om leilighetsmarkedet i Brumunddal sentrum.
– Det har blitt bygd mye i Brumunddal en stund. Det vil alltid
være et behov, men jeg tror det

FEIL BELIGGENHET
– Mine vurderinger er basert på
farten på salget av alle prosjekter
som er i gang. Vi har selv ikke noe
nytt på blokka som skal ut. Det er
ikke derfor jeg ikke anbefaler
Coop å droppe leiligheter i Fabrikkvegen, sier Amdahl.
Tore Helmer Amdahl mener

Fabrikkvegen heller ikke er særlig
egnet for leiligheter;
– Eiendommen har dårlig beliggenhet og det vil komme en
trafikkmaskin rett utenfor døra
der når ny atkomst fra E6 skal
bygges. Det er ingen optimal beliggenhet, sier Amdahl.
ER IKKE ENIG
Eiendomsutvikler Rolf Arne Høyen er uenig med Coop-sjefen om
leilighetsmarkedet i Brumunddal.
– Vi mener det bare er å kjøre
på. Markedet er der. Folk vil til
Brumunddal sentrum, sier Høyen.
Hans selskap, Høyen Eiendom
AS, bygger i disse dager ut Byporten Sør, og neste år går de i gang
med Midtbyen Palé midt i sentrum.

IKKE METTET: Rolf Arne Høyen mener det ikke er et mettet leilighetsmarkedet i Brumunddal.
FOTO: JO KJETIL HEGGELUND
– Vår filosofi er at om vi ikke
kjører på med prosjekt, gjør noen
andre det. Det er masse plass i
Brumunddal, sier Høyen.
PRINSIPPSAK
Ringsaker kommune har ikke behandlet den nye byggesøknaden
fra Coop Innlandet. Det skjer først
når sentrale aktører på planavdelingen og i kart- og byggesaksavdelingen er tilbake på ferie.
«Kommunen vil gjøre en prinsipiell vurdering av søknaden ut
fra de signaler som er gitt tidligere i saken og i forhåndskonferanse», skriver arbeidsleder Elling
Bollestad i Ringsaker kommune

FAKTA
Fabrikkvegen 6
■ Coop Innlandet kjøpte eiendommen Fabrikkvegen 6 av
Flateby Eiendom AS i fjor.
■ Eiendommen er på 4,5 mål.
■ Planen til Coop Innlandet nå
er å bygge en butikk for Coop
Extra på drøyt 2.000 kvadratmeter.
■ Coop Innlandet ønsker å
starte riving av eksisterende
bygningsmasse og starte utbyggingen så raskt som mulig.
■ Eiendommen ligger sentralt
til ved den nye hovedatkomsten fra E6 i Strandvegen.

Coop Innlandet tør ikke bygge seks etasjer med
leiligheter i Fabrikkvegen. Coop mener leilighetsmarkedet i Brumunddal er mettet. BRUMUNDDAL
NÆRINGSLIV: COOP INNLANDET VIL KUN
BYGGE DAGLIGVAREBUTIKK I FABRIKKVEGEN
– DROPPER SEKS ETASJER MED LEILIGHETER Jo
Kjetil Heggelund
976 53 980 / jhe@h-a.no
Coop Innlandet har sjekket markedet med tre
eiendomsutviklere. Signalene er klare:
– De vi har vært i kontakt med vurderer markedet i Brumunddal for å være mettet akkurat nå,
sier administrerende direktør Olav Rønningen i
Coop Innlandet.
TOMMEL NED I VINTER
Nå vil dagligvaregiganten kun bygge ut eiendommen i Fabrikkvegen med lokaler til Coop
Extra.
– Vi har søkt Ringsaker kommune om byggetillatelse for kun dagligvarebutikk på ett plan. Boligdelen har vi tatt ut, sier Rønningen.
Ringsaker kommune har tidligere vendt tommelen ned for at eiendommen kun skal utvikles i
én etasje.
Etter en forhåndskonferanse i februar raslet kommunen med en trussel om et midlertidig
bygge- og deleforbud på eiendommen.
TAR INGEN RISIKO
– Hva gjør dere om Ringsaker kommune sier
nei til søknaden?
support.no@m-brain.com
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disse dager ut Byporten Sør, og neste år går de i
gang med Midtbyen Palé midt i sentrum.
– Vår filosofi er at om vi ikke kjører på med
prosjekt, gjør noen andre det. Det er masse plass i
Brumunddal, sier Høyen.
PRINSIPPSAK
Ringsaker kommune har ikke behandlet den

nye byggesøknaden fra Coop Innlandet. Det skjer
først når sentrale aktører på planavdelingen og i
kart- og byggesaksavdelingen er tilbake på ferie.
«Kommunen vil gjøre en prinsipiell vurdering
av søknaden ut fra de signaler som er gitt tidligere
i saken og i forhåndskonferanse», skriver arbeidsleder Elling Bollestad i Ringsaker kommune

Snø hefter bygginga
Ringsaker Blad, page 2 –25. Jan 2018
By: Frank Morgan Bakken

Det store og tunge snøfallet de siste dagene skaper utfordringer for byggebransjen. – Slikt snøfall påvirker framdriften ganske mye,
sier anleggsleder Håkon Dahl Karlsen.
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mengdene byr på utfordringer i så stor grad.
– Vi er i større grad avhengige av å planlegge
dagene når det er snø i vente. Da har vi slike snøseil som vi bruker for å dekke over det viktigste.
Vi har leid snøseil tilsvarende arealet her, men vi
må vurdere hvor vidt det er rasjonelt å dekke til
alt. Onsdag morgen brukte vi krana for å heise ned
den snøen som hadde lagt seg siden vi dro i går og
det var nok 30 cm, sier han.
– Det er ikke sånn at vi blir overrasket over
at vinteren kommer, men vi har vært heldige med
snøfallet de siste årene. Det er ikke god økonomi
for oss at de snør og det er utgifter vi må ta på vår
kappe.
– Må ha gode avtaler
Men snøen som heises ned blir ikke borte av
seg sjøl, eller i hvert fall ikke ennå. Den blir liggende i hauger og tar opp store arealer inne på
byggeplassen og reduserer framkommeligheten.
– Vi er avhengige av å ha gode avtaler når det
gjelder fjerning av snø og dette inngår i avtalen
med underentreprenøren slik at vi blir prioritert.
Vi kan ikke vente hele dagen på å få fjernet snøen,
sier Dahl Karlsen.
“Slikt snøfall påvirker framdriften ganske mye»
HÅKON DAHL KARLSEN, anleggsleder”

RINGSAKER BLAD

| NYHET |

NYHETER
SMS/MMS: kodeord «ringsakertips» til 2005.

E-post: redaksjonen@ringsaker-blad.no

Hvor høyt
blir Moelv
MENER
Leif Atle Viken skisserte et framtidig signalbygg på 10
etasjer i Moelv Sentrum under folkemøtet i kulturhuset tirsdag. Til og med entusiastene for videre
utvikling i Moelv flyttet litt urolig på seg i stolene da.
Viken, som eier flere eiendommer i Moelv sentrum,
har offensive planer om både nye boliger og bygg til
handel og næringsutvikling. Han gjør rett i å utfordre
modølene i hvordan byen skal bygges. For om Moelv
vil vokse, må den utvikles. Da må det tenkes annerledes og det må være åpent for endringer. Et eller
annet sted finnes det en grense for hva som er mulig,
eller hvor høy det kan bygges. Antakelig er den
grensa høyere enn mange ser for seg nå. Det har nok
Viken rett i. Han understreket at dette ligger veldig
langt fram i tid.
Eiendomsutviklere er alltid optimister og positive
når de legger fram sine planer. Det er naturligvis
fordi de ønsker å selge prosjektene sine når tiden er
inne for det. De som sto på scena i kulturhuset har
gjennomføringskraft. De har gang på gang vist at de
leverer prosjektene de setter i gang. Det er dermed
liten tvil om at Moelv står foran en stor utbygging de
nærmeste årene.
Det positive med møtet var interessen og tilbakemeldingene. Det store flertallet er optimister og er
begeistret over mulighetene Moelv har framover. Vel
var det relativt høy gjennomsnittsalder og det var
flertall av menn på møtet, men det blir helt feil å
overskygge det faktum at 300 møtte opp for å få det
hele med seg. Det sier mye om interessen i Moelv nå.
Det er skapt forventninger og det skaper gjerne en
positiv sirkel. Optimisme smitter og flere ser muligheter. Det ene drar med seg det andre, selv om det er
snakk om karer over 50 år. Det er folk det også.

Travelt
Branner, fjøs som kollapset og en rekker trafikkulykker på
vegene. Brannvesenet i Ringsaker har vært i fyr og flamme
noen dager.

MYE HEFT: Hans Helgaker synes det i utgangspunktet er koselig med snø, men innrømmer at framdriften
ved Byporten Sør blir skadelidende av snøfallet. Her viser han fram snøseil som brukes for å fjerne snøen.

Snø hefter
bygginga
Det store og tunge
snøfallet de siste
dagene skaper utfordringer for byggebransjen. – Slikt snøfall påvirker framdriften ganske mye, sier
anleggsleder Håkon
Dahl Karlsen.
FRANK MORGAN BAKKEN

Halv dag tirsdag
I denne bransjen er man vant til
å jobbe i all slags vær men det
er lite som medfører slike heftelser som stort snøfall.
– Midt på dagen tirsdag ga vi
rett og slett opp. Når det blir for
tett snø kan vi ikke bruke kran.
Vi går ikke på akkord med HMSforskriftene, sier Dahl Karlsen
og forklarer hvorfor de store
snømengdene byr på utfordringer i så stor grad.
– Vi er i større grad avhengige
av å planlegge dagene når det
er snø i vente. Da har vi slike
snøseil som vi bruker for å dekke over det viktigste. Vi har leid
snøseil tilsvarende arealet her,
men vi må vurdere hvor vidt
det er rasjonelt å dekke til alt.
Onsdag morgen brukte vi krana
for å heise ned den snøen som
hadde lagt seg siden vi dro i går
og det var nok 30 cm, sier han.
– Det er ikke sånn at vi blir
overrasket over at vinteren
kommer, men vi har vært hel-

dige med snøfallet de siste årene. Det er ikke god økonomi for
oss at de snør og det er utgifter
vi må ta på vår kappe.

– Må ha gode avtaler
Men snøen som heises ned blir
ikke borte av seg sjøl, eller i
hvert fall ikke ennå. Den blir
liggende i hauger og tar opp
store arealer inne på byggeplassen og reduserer framkommeligheten.

BYGG OG AN"
LEGG: De siste dagene
har det kommet anselige mengder snø over store deler av østlandet og
det skaper utfordringer for mange, ikke minst for
dem som til daglig har sin arbeidsplass ute slik
som BetonmastHæhre, entreprenørfirmaet som er
i ferd med å føre opp Byporten Sør i Brumunddal.
Halv dag tirsdag
I denne bransjen er man vant til å jobbe i all
slags vær men det er lite som medfører slike heftelser som stort snøfall.
– Midt på dagen tirsdag ga vi rett og slett opp.
Når det blir for tett snø kan vi ikke bruke kran.
Vi går ikke på akkord med HMS-forskriftene, sier
Dahl Karlsen og forklarer hvorfor de store snøJournalistikken i Ringsaker Blad skal være fri og uavhengig

Ansvarlig redaktør: Gaute Freng, gaute.freng@ringsaker-blad.no
Nettredaktør/vaktsjef: Tore Svensrud, tore.svensrud@ringsaker-blad.no
Redaksjonssjef: Ivar Bae, ivar.bae@ringsaker-blad.no
Besøksadresse: Furnesvegen 12, 2382 Brumunddal

Ringsaker Blad arbeider etter Vær varsom-plakatens regler for
god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig
avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med ansvarlig redaktør.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk
Presseforbund, som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.
PFUs adresse er Rådhusg. 17, 3. etasje. Postboks 46, Sentrum, 0101 Oslo.
Tlf. 22 40 50 40. Telefaks: 22 40 50 55. Epost: pfu@presse.no

frank.morgan.bakken
@ringsaker-blad.no

BYGG OG ANLEGG: De siste
dagene har det kommet anselige mengder snø over store deler av østlandet og det skaper
utfordringer for mange, ikke
minst for dem som til daglig har
sin arbeidsplass ute slik som
BetonmastHæhre,
entreprenørfirmaet som er i ferd med å
føre opp Byporten Sør i Brumunddal.

Slikt snøfall påvirker framdriften
ganske mye»

HÅKON DAHL KARLSEN, anleggsleder

– Vi er avhengige av å ha gode
avtaler når det gjelder fjerning
av snø og dette inngår i avtalen
med underentreprenøren slik
at vi blir prioritert. Vi kan ikke
vente hele dagen på å få fjernet
snøen, sier Dahl Karlsen.

Other source references
Ringsaker Blad – Nyheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ringsaker 21.09.17
Ringsaker Blad, page 32 –23. Sep 2017

baksida

Ringsaker 21.09.17

Tips oss!
ringsaker-blad.no
facebook.com/RingsakerBlad

Tlf: 62 34 77 00
e-posT:
redaksjonen@ringsaker-blad.no
sMs/MMs:
kodeord "ringsakertips" til 2005

uteblitt
avis

gAMMel fAsAde: Denne gamle fasaden kom fram i forbindelse med rivingen av tidligere «Absolut dekkservice» i Brumunddal,
ved Mørkvedvegen/Furnesvegen. Mühlbradt og Storhaug bil- og traktorverksted. På tomta skal det nå bygges ny butikk og boliger,
foTo: sVeRRe ThoMAssen
under navnet «Byporten sør».

Tlf: 85 23 32 43

Kipne karer og yre kvinnfolk av sigurd lybeck
Han var fingerfedig og smart med mer
enn med nålen, og var aldri i beit til
trøstedråper når lengselen etter poesi og
skjønnhet ble for sterk.
Han låste døra og gikk ut i den lyse
vårkvelden. – Han stoppet litt og kikket
bort over mot smedstua, og var stygt
redd for at også smeden kunne være på
farten og komme han i forkjøpet, nå det
var en slik vakker kveld, men når han
rett tenkte, så hadde nok ikke Torger
noen sans for romantikk, så han merket

neMi

pondus

vel knapt at skogen var grønn. – Han satt
vel helst inne og filte på et eller annet,
som han hadde for vis.
Morten børstet et rusk fra det velpressete jakkeoppslaget og strammet oppover stien mot Sviskehaugen. – Og til lenger han kom oppover, til mer poetisk og
øm til sinns ble han.
Det var nok trøstedråpene og den vakre kvelden som gjorde det. – Aldri hadde han sett heggen blomstre så fint som i
år, og graset på marken var som fløyel.

ROMAN

Og fuglesangen, da? Nå lød det som et
brus fra alle kjerr og skogtopper.
7 Han kunne ikke for at han hadde ørlite hjertebank da han banket på den
blåmalte døra på Sviskehaugen. Det er
så rart med det når han hadde tenkt å slå
det avgjørende slaget og få orden i sakene.
Det lød et kvikt kom inn, og Morten
skjøv døra opp og lukket den stillferdig
bak seg. – Godkveld, sa han og strøk av
seg hatten.

Kort
fortalt:
sMs:
Kodeord «ringsakertips» til 2005
Telefon: 62 34 77 00
e-post:
redaksjonen@
ringsaker-blad.no
facebook.com/
Ringsaker Blad.

Klima - svar til
Ronald Bradal
De lokale kulderekorder forklares
med at det er varmt andre steder.
Forklaringen er på linje med den som
ble gitt da det ikke lenger var noen
sprekk i ozonlaget. Dette var
‘reparert’ på grunn av at gasser i
kjøleskap og spraybokser ble skiftet
ut. Hvem tror egentlig på noe slikt?
Sydpolen smelter ikke. Der er det
sjelden varmere enn 30 minusgrader. Dessuten er det er ikke alltid
samsvar mellom å være kunnskapsrik og nobelprisvinner. Et godt
eksempel på dette må vel spåmannen og klimaalarmisten Al Gore
være. Hadde han hatt rett i sine
spådommer, ville allerede bl.a. store
bydeler i Oslo, Bergen og Ålesund
ligget under vann. Menneskeskapte
klimaendringer tror verken Putin
eller Trump på, og de er nok ikke
alene om det.
Alf Rønning

Rundkjøringa i
Moelv
Takk til Per Gunnar Voll, han
beskriver akkurat det jeg mener bør
være i rundkjøringa. Vi må ikke bli
historieløse!
VeslA

Etterlyser innspill
Ringsaker Blad, page 4 –15. Jul 2017

Har ikke Statens vegvesen noen mening
om byggeprosjektet
Byporten Sør, i krysset mellom Furnesvegen og Mørkvedvegen? I alle fall savner konsulentfirmaet
Studio NSW tilbakemelding fra etaten.

4 ● NYHETER
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Etterlyser innspill

Vil ha mer parkering

Har ikke Statens vegvesen noen mening om byggeprosjektet Byporten Sør, i krysset mellom Furnesvegen og
Mørkvedvegen? I alle fall savner konsulentfirmaet
Studio NSW tilbakemelding fra etaten.
– Saken har vært varslet og gitt flere frister for
tilbakemelding med hensyn til forhold knyttet til
byggegrense mot Mørkvedvegen. Vi har etterspurt
Statens vegvesen om mulige innspill, vilkår og merknader. Både vi og Ringsaker kommune har i tillegg innkalt
til møter, men uten at dette har vært mulig å få til,
skriver daglig leder i StudioNSW, Tore Bergh til kommunen.

Spørsmål om sykkelparkering, bilparkering og renovasjon er blant det som må løses i forbindelse med
reguleringsendringene som må til for byggeprosjektet
Berger Langmoens veg 6. Kart- og byggesakssjef Atle
Ruud har meldt inn noen innvendinger til det foreløpige
utkastet. Han er usikker på om antall parkeringsplasser
bør være mindre enn behovet, slik det er blitt antydet.

RINGSAKER BLAD

– Saken har vært
varslet og gitt flere frister for tilbakemelding med hensyn til forhold knyttet til byggegrense mot Mørkvedvegen. Vi har etterspurt Statens vegvesen om mulige innspill, vilkår
og merknader. Både vi og Ringsaker kommune
har i tillegg innkalt til møter, men uten at dette
har vært mulig å få til, skriver daglig leder i StudioNSW, Tore Bergh til kommunen.

– Dette vil medføre unødig press på omkringliggende offentlige p-plasser. Han synes ikke det er
noen god løsning at det legges opp til gateparkering
av sykler, med en plass per leilighet, eventuelt at
sykler plasseres i egen bod eller leilighet.

GLEDER SEG: Bemanningsbyrået Silvercon åpner nye kontor i Brumunddal, og rådgiver Eric Vik hjelper gjerne folk ut i arbeid.

FOTO: DORTHEA MØRKVED GLORUD

Silvercon er nye i byen og tok med Trygg Tak & Montasje på lasset

Nok et bemanningsbyrå
I samarbeid med Trygg
Tak & Montasje åpner
Silvercon nye kontorer i
Brumunddal. Dermed
er det nå tre bemanningsbyråer i byen.
Dette skremmer ikke
Silvercon. – Vi ønsker å
satse her, sier rådgiver
Eric Vik.

NÆRINGSLIV
DORTHEA MØRKVED GLORUD

D

et var ikke tilfeldig at Silvercon valgte å plassere de nye
kontorene i Brumunddal.
– Det skjer mye i Ringsaker, og
Brumunddal er en by i vekst som
har kort vei til det meste. Vi ønsker
å nå ut til flest mulig folk og har
kunder fra Gausdal til Oslo. Derfor
er Brumunddal midt i blinken, sier
rådgiver i Silvercon Eric Vik.

Vil fordoble bemanningen
Silvercon bemanning har hovedkontor i Gjøvik, men ønsket å utvide selskapet. Lokalene de har leid
ligger sentralt i gågata ved siden av
IS frisør i Brumunddal, og nå er de i
full gang med oppussing.
– Vi har som mål å fordoble bemanningen i Silvercon. Vi har allerede lyst ut stillinger på nettet,
konstaterer Vik ambisiøst.

Vik, som tidligere var daglig leder i Trygg Tak & Montasje, skal
drifte kontoret og er nå partner i
Silvercon. Ideen om åpning av nye
kontorer ble luftet for bare noen
måneder siden. Han forteller at
samarbeidet fungerer bra.
– Vi fikk lyst til å sette sammen
selskapene, og tror det kommer til
å bli en suksess. Trygg Tak & Montasje har fulle ordrelister og mange
prosjekter på gang, og Silvercon leverer ulike kandidater utover sommeren. De som søker seg inn her,
blir enten hjelpearbeidere til prosjekter i regi av Trygg Tak & Montasje, eller så kan de bli kontorfolk og
lagerarbeidere. Vi prøver å plassere folk så godt vi kan.

Tre bemanningsbyråer

!

Vi er vant
med konkurranse,
og tar det
som en utfordring.
ERIC VIK
Rådgiver i bemanningsbyrået
Silvercon

ningsbyråer i Brumunddal, men
dette skremmer ikke Eric Vik og
Silvercon.
– Vi er vant til konkurranse, så
det tar vi bare som en utfordring.
Vi håper at folk fortsetter å bruke
oss, fastslår han.
Huse & Berg og Veksthuset Rekruttering & Bemanningstjenester
har vært etablert i Brumunddal i
lang tid. Per dags dato har Huse &
Berg 3–4 som jobber på kontoret i
Brumunddal.
Veksthuset Rekruttering & Bemanningstjenester holder også til i
Brumunddal. De jobber også med å
få folk ut i arbeid.
– Jeg tipper vi har omtrent 20
kunder som vi behandler nå, sier
administrerende leder for byrået
Trond Ingvaldsen.

Det er imidlertid flere beman-

Other source references
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Klart for Byporten
Ringsaker Blad, page 2 –13. Jul 2017

Bolig og forretningsprosjektet Byporten
Sør i Brumunddal
har nå fått rammetillatelse fra kommunen for gjennomføring av planene sine.
Ti l sammen dreier
det seg om 3.939
kvadratmeter
med
bolig og forretningsbygg i krysset mel-

2

● NYHETER
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lom Mørkvedvegen
og Furnesvegen.

RINGSAKER BLAD

Klart for Byporten

E-skatttakseringen

Bolig og forretningsprosjektet Byporten Sør i Brumunddal har nå fått rammetillatelse fra kommunen for
gjennomføring av planene sine. Ti l sammen dreier det
seg om 3.939 kvadratmeter med bolig og forretningsbygg i krysset mellom Mørkvedvegen og Furnesvegen.
Et vilkår for rammetillatelsen er at tiltakshaverne også
opparbeider fortau langs Mørkvedvegen fra krysset
med Furnesvegen til krysset med Smedsbergvegen.
Helt klar for bygging er det ikke. Kommunen må også
gi igangsettingstillatelse før man kan starte, men
prinsippgodkjenningen av prosjektet er altså nå klar.

Denne uken startet representanter for konsulentfirmaet
Veditakst AS arbeidet med å omtaksere all eiendom i
Ringsaker, for å framskaffe et oppdatert grunnlag for
eiendomsskatten. Det er 11 år siden sist en slik taksering
ble gjennomført.
Samtlige eiendommer i kommunen vil bli oppsøkt av
takstmennene og -kvinnene, som også vil fotografere
eiendommene.
Kart- og byggesakssjef Atle Ruud presiserer at det
dreier seg om en utendørs sjablongtaksering, og at det
ikke er nødvendig at eieren er til stede.
Takseringen vil foregå fram til november.

Fylkesmannen stopper Obos:

Naboene vant mot gigant

Et vilkår for rammetillatelsen er at tiltakshaverne også opparbeider fortau langs Mørkvedvegen fra krysset med Furnesvegen til krysset med
Smedsbergvegen.

Fylkesmannen stopper Obos planer om å
bygge en 4. etasje på
blokkene på Lund
søndre. Naboprotestene nådde fram.

JAN RUNE BAKKELUND
jan.rune.bakkelund@ringsaker-blad.no

F

ylkesmannen finner at
hensynet til naboer og
andre berørte ikke er tilstrekkelig ivaretatt, og reverserer vedtaket politikerne i
Ringsaker gjorde 1. februar i år,
de blir med andre ord satt på
plass.
– Klagen fra Tom Helgesen
og Sandra Kleppe med flere tas
til følge for de punkter som
gjelder
gesimshøyde/etasjehøyde og utnyttelsesgrad, skriver fylkesmannen i sitt vedtak.

Vesentlig endring
Vedtaket Ringsaker kommune
gjorde i februar, var en endring
av en reguleringsplan fra 2012
som var utarbeidet i samarbeid
med Hamar kommune. Fylkesmann er klar i sin tale:
– Reguleringsplan for Vold og
Lund er en relativt ny plan som
ble vedtatt etter en omfattende
planprosess i et samarbeid
mellom Hamar kommune og
Ringsaker kommune. Endring
fra tre til fire etasjer framstår

PROTESTER: Grunneier Bjørn Norseth på Lund søndre var en av de første som protestere mot endringene i planene som var gjort etter en
FOTO: JAN RUNE BAKKELUND
omfattende prosess i Hamar og Ringsaker.
som vesentlig fordi den vil bidra til å endre områdets karakter, og Fylkesmannen finner
ikke at vedtaket framstår som
tilstrekkelig veloverveid. Kommunen skjønnsutøvelse framstår som ensidig og dermed vilkårlig. Skjønnsutøvelsen virker ikke å være i samsvar med
formålet og de bærende prinsipper i plan- og bygningsloven. Kommunens begrunnelse
om at endringen er i samsvar

med nye nasjonale føringer
kan heller ikke få avgjørende
betydning da gjeldende plans
grad av utnytting samsvarer
med dagens krav til antall boenheter pr. dekar.

– Tatt for lett på saken
Fylkesmannen mener Ringsaker kommune har tatt for lett
på merknadene fra Hamar
kommune og Hedmark fylkeskommune og at planen har en

«Kommunen
skjønnsutøvelse framstår
som ensidig og dermed
vilkårlig»

!

ANNE KATHRINE FOSSUM
fungerende fylkesmann i Hedmark

ensidig vektlegging av utbyggers interesser.
– Hensynet til det kommuna-

le selvstyret kan ikke tillegges
avgjørende vekt i denne saken,
fordi den gjeldende plan fra
2012 er utarbeidet i samarbeid
med Hamar kommune og en
endring
vil
uthule
hele
plangrunnlaget som verktøy
for arealstyring og skape presedens for resten av planområdet
og framtidige planendringer,
skriver Fylkesmannen.

Helt klar for bygging er det ikke. Kommunen
må også gi igangsettingstillatelse før man kan starte, men prinsippgodkjenningen av prosjektet er
altså nå klar.

KJØKKENFORNYING
K A M PA N J E

Fra gammelt til nytt. Du får ny, flott fasade,
praktiske skuffer osv. Store valgmuligheter,
masse modeller og farger. Vi gjør jobben for
deg. 16 års erfaring.

Vi håper at DU vil bli en av
våre FORNØYDE kunder.
Ring Trond: 45 80 70 37
Hovedkontor: 40 17 34 12
trond@arcus-kjokkenfornying.no
Spør oss, det vil lønne seg!

GRATIS
benkeplate
ved hel fornyelse

Er du lei av

• umoderne, slitte dører
• utslitt benkeplate
• dårlige hengsler
• upraktiske løsninger
• eksisterende farge

www.arcus-kjokkenfornying.no

Obosbygg: Fylkesmannen ønsker ikke blokker i fire etasjer som illustrasjonen viser.

Prøver ny modell for bofellesskap
Hamar Arbeiderblad – Nyheter –08. Jul 2017 09:26
By: Jo Kjetil Heggelund

munens ansatte, sier Nilssen.
Kommunalsjef Sverre Rudjord sier at dette er
en av flere mulige modeller for å skaffe flere boliger.
– Vi får rett til å tildele leilighetene og det utløser også et tilskudd fra Husbanken, sier Rudjord.
Ringsaker kommune vet at det er et stort behov
for denne typen boliger.
– Erfaringene fra dette prosjektet vil vise om
tilvisningsmodellen en god måte å løse behovet på,
sier Rudjord.
Byporten Sør skal huse en ny Kiwi-butikk i første etasje. Det skal bygges 20 leiligheter fordelt på
fem etasjer over dagligvarebutikken.
– Sju av leilighetene skal spesialtilpasses for
Ringsaker kommunes pilotprosjekt. Vi synes det er
spennende å få være med på dette, sier eiendomsutvikler Rolf Arne Høyen.
De øvrige 13 leilighetene skal leies ut på det
åpne boligmarkedet.

Ringsaker kommune ser på bofellesskap i Byporten Sør
som et såkalt pilotprosjekt.
– Dette er et pilotprosjekt, og dette er
en modell som vi ønsker å prøve ut for denne målgruppen, sier
servicesenterleder Roger Nilssen i Ringsaker kommune.
Ringsaker kommune skal leie sju leiligheter i
Byporten Sør, som bygges på tomta til det tidligere
Mühlbradt-verkstedet i krysset Furnesvegen/Mørkvedvegen sør for Brumunddal sentrum.
– Vi leier én leilighet som personalbase for kom-

support.no@m-brain.com
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Nå får Tom (43) endelig leilighet
Hamar Arbeiderblad – Nyheter –08. Jul 2017 08:58
By: Jo Kjetil Heggelund

Tom Høisveen har
ventet i årevis på
egen leilighet. Nå
kan han starte nedtelling til innflytting
i Byporten Sør neste
høst.

vært brukbare. Plasseringen til Byporten er fin, sier
hun.
STÅR 49 PÅ VENTELISTE
Eva Olsen Høisveen har som folkevalgt i flere perioder og som tillitsvalgt i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) Ringsaker kjempet de svakes
kamp.
– De siste tallene jeg så, viser at det er 49 utviklingshemmede i Ringsaker som venter på bolig.
– Det er mange som bor hjemme som har utslitte foreldre, sier hun.
Ikke siden siste halvdel av 1990-tallet har
Ringsaker kommune bygd bofellesskap for utviklingshemmede.
Avgjørelsen om å leie leiligheter i Byporten Sør
for å etablere et bofellesskap varmer henne:
– Det synes jeg er veldig bra. Det er også blitt
sagt at noen multihandikappede skal få bolig i
bofellesskapet, sier Eva Olsen Høisveen.

Et pilotprosjekt
gir Ringsaker kommune mulighet til å etablere et bofellesskap
for utviklingshemmede i Byporten Sør (se
egen sak).
Tom Høisveen som har Down syndrom, skal
ikke bo i bofellesskapet. Han er lovet en leilighet i
tilknytning til bofellesskapet.
– Jeg gleder meg til å flytte. Det blir veldig
fint å ha mitt eget. Bygget ser fint ut, sier Tom
Høisveen.

BER OM FLERE BOLIGER
Tom Høisveen skal ha sin en egen leilighet. Men
han har en avtale om at de ansatte i bofellesskapet
skal følge med på ham om natta, noe som trygger
mor Eva Olsen Høisveen.
– Han har epilepsi, og han kan få anfall når
han sover. Tom klarer seg selv det meste av døgnet,
men det er viktig at noen kan høre etter når han
sover, sier hun.
Eva Olsen Høisveen synes avtalen om et bofellesskap i Byporten Sør er et riktig steg for Ringsaker kommune.
– Det burde ha vært bygget enda flere boliger
for utviklingshemmede, oppfordrer hun.

SPART MILLIONBELØP
I alle sine 43 år har Tom bodde hjemme i Brumunddal. Det har spart Ringsaker kommune for
masse utgifter.
– Det er ingen som vet hvor mye det dreier seg
om, men jeg tar ikke i for hardt om jeg sier at det
dreier seg om 10 millioner kroner gjennom alle
disse årene, sier mor Eva Olsen Høisveen.
Hun ser også fram til at sønnen endelig skal få
sin egen leilighet.
– Jeg er veldig glad på hans vegne. Til nå har
jeg sett på flere muligheter for Tom, men få har
Other source references
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Ventetida er over – Tom får egen bolig
Hamar Arbeiderblad, page 1 –08. Jul 2017
Størst i Innlandet
MULIGENS BURDE FOLK også være
sinte på dem som forlater sentrum for
å flytte inn på kjøpesentre, og til sjuende og
sist være litt sinte på seg selv fordi de ikke
benytter seg så ofte av butikkene i sentrum?

m
d so m
er!

Go

Tom Høisveen får endelig egen leilighet, etter å ha ventet i årevis.

DEBATT side 16 - Ola Edvard Myhre
HAMAR ARBEIDERBLAD LØRDAG 8. JULI 2017 - UKE 27 - NR. 154 - 92. ÅRGANG - LØSSALG KR. 30,-

Ringsaker kommune etablerer et bofellesskap i Byporten Sør, og Tom
blir nærmeste nabo. Det gleder også mor Eva Olsen Høisveen.
NYHETER side 2 og 3

FOTO: ELI J. HAUGEN

■ HAMAR

FOTO: PRIVAT

■ SPORT

Redd skulptur
skulle velte

FOTO: TROND LILLEBO

■ LØTEN

Blir motivert
av suksessen

FOTO: STIAN F. STEINSVIK

■ STANGE

Fra Tyskland til
Håper hytteeiere
Rokosjøen i 41 år stikker innom

SPORT side 13

NYHETER side 6

Følg nyhetene videre på h-a.no

NYHETER side 4 og 5

NYHETER side 7

VM-gull
til Løten

■ Magne Dæhli fra Løten var iskald på siste
etappe under VM-stafetten i orientering.
Han og lagkameratene kunne feire sitt andre
VM-gull på rad.
SPORT side 12
FORSVARTE VM-TITTELEN: De norske orienteringsgutta Magne Dæhli (i midten), Eskil Kinneberg og Olav Lundanes løp inn til gull i stafett i Estland.

FOTO: THOMAS STRANDBY

■ HAMAR

Snart i tv-ruta
Sommertoget ruller snart
mot Hedmarken. I Hamar
skal det spises stuttreist.
NYHETER side 8

FOTO: ROLF GEMPERLE / NTB SCANPIX

ALLE PRYDBUSKER
OG VINTERGRØNT

■ RINGSAKER

Ventetida er
over - Tom
får egen bolig

÷30-50%

Tom Høisveen får endelig
egen leilighet, etter å ha
ventet i årevis. Ringsaker
kommune etablerer et
bofellesskap i Byporten
Sør, og Tom blir nærmeste
nabo. Det gleder også mor
Eva Olsen Høisveen.
NYHETER side 2 og 3

Man-fre 10-20
Lør
10-18
Søn
11-18

Blomsterkroken
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Mühlbradt Eiendom AS.
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Facebook
dropper skatt
iganten innenfor sosiale medier, Facebook, betaler knapt skatt av sine inntekter. Som alle Facebook-brukere etter hvert
har blitt vant til, kan Facebook spore din
aktivitet, og plassere annonser på din Facebookprofil knyttet til hvilke nettsteder du har besøkt.
Når vi «alle» er på Facebook, betyr det at annonsørene forlater de tradisjonelle norske mediene og
velger blant annet Facebook i stedet.

G

■ Hvor store annonseinntektene til
MultiFacebook er i Norge,
er det bare det ame- nasjonale medierikanske selskapet
selskaper som
selv som vet. Men
norske mediebyråer Facebook og
som har kunnskap
Google svekker
om markedet, anslår
overfor Aftenposten det som vi kjenner
at det ligger på ca. to som den norske
milliarder kroner.
mediebransjen
Aftenposten kan
imidlertid avdekke
kraftig.
at Facebook bare
betalte en halv million kroner i skatt. Årsaken er at annonsene selges
gjennom det europeiske hovedkvarter i Dublin.
■ Hadde Facebook vært skattlagt etter norske
regler, ville selskapet ifølge Aftenposten måttet
betale anslagsvis 350 millioner kroner til fellesskapet. Talleksemplene er viktige fordi multinasjonale
medieselskaper svekker det som vi kjenner som
den norske mediebransjen kraftig. Facebook og
Google har ifølge Medietilsynet samlede annonseinntekter i Norge på 3,5 milliarder kroner.
■ Her finner vi en del av årsaken til at norske
mediehus de siste fem årene har måttet kutte betydelige kostnader. Ifølge Norsk Journalistlag har det
de siste 10 årene blitt 1.300 færre journalister i norske redaksjoner.

Prøysen
Neste uke starter Blåklokkevikua i Ringsaker. Det
vil si, denne gangen skal Prøysen-festivalen gå
over en hel måned. Det gir oss bedre mulighet til å
delta, siden vi nå går inn i feriemåneden framfor
noen. Men det kan også gjøre at vi glemmer at det
er tid for Prøysen. Derfor minner vi om at juli ikke
bare er ferie, men også måneden for Hedmarks
kanskje største kunstner.

HAMAR ARBEIDERBLAD arbeider etter Vær Varsom-plakatens
regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen.
Bruk av Hamar Arbeiderblads stoff og annonser er ikke tillatt med
mindre dette er hjemlet i lov eller særskilt avtalt.
PRESSENS FAGLIGE UTVALG er et klageorgan oppnevnt av
Norsk presseforbund. Adresse: Postboks 46, Sentrum, 0101 Oslo.
Telefon: 22 40 50 40. Telefax: 20 40 50 55

support.no@m-brain.com
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Sammen eier de to selskap:
Mørkvedvegen Handel AS skal stå for utbyggingen av 1.400 kvadratmeter butikklokale til Kiwi.
Selskapet Byporten Sør AS skal stå for utbyggingen av leilighetene.
Totalt bygges det 20 leiligheter fordelt over fem etasjer. Bygget blir totalt
på seks etasjer.

ANNE EKORNHOLMEN utvikling
ako@h-a.no

BOLIGBYGGING: RINGSAKER KOMMUNE SKAL ETABLERE

Nå får Tom (
Tom Høisveen har
ventet i årevis på
egen leilighet. Nå kan
han starte nedtelling
til innflytting i
Byporten Sør neste
høst.
■ BRUMUNDDAL
Jo Kjetil Heggelund
976 53 980 / jhe@h-a.no

Et pilotprosjekt gir Ringsaker
kommune mulighet til å etablere
et bofellesskap for utviklingshemmede i Byporten Sør (se egen
sak).
Tom Høisveen som har Down
syndrom, skal ikke bo i bofellesskapet. Han er lovet en leilighet i
tilknytning til bofellesskapet.
– Jeg gleder meg til å flytte. Det
blir veldig fint å ha mitt eget. Bygget ser fint ut, sier Tom Høisveen.
SPART MILLIONBELØP
I alle sine 43 år har Tom bodde
hjemme i Brumunddal. Det har
spart Ringsaker kommune for
masse utgifter.
– Det er ingen som vet hvor
mye det dreier seg om, men jeg
tar ikke i for hardt om jeg sier at
det dreier seg om 10 millioner
kroner gjennom alle disse årene,
sier mor Eva Olsen Høisveen.
Hun ser også fram til at sønnen
endelig skal få sin egen leilighet.
– Jeg er veldig glad på hans
vegne. Til nå har jeg sett på flere
muligheter for Tom, men få har
vært brukbare. Plasseringen til
Byporten er fin, sier hun.
STÅR 49 PÅ VENTELISTE
Eva Olsen Høisveen har som folkevalgt i flere perioder og som tillitsvalgt i Norsk Forbund for Ut-

Jeg gleder
meg til å flytte. Det
blir veldig fint å ha
mitt eget. Bygget
ser fint ut.
TOM HØISVEEN

FAKTA
Byporten Sør
■ Byporten Sør skal utvikles
av selskapene Høyen Eiendom
AS og Baard Mühlbradt Eiendom AS.
■ Sammen eier de to selskap:
■ Mørkvedvegen Handel AS
skal stå for utbyggingen av
1.400 kvadratmeter butikklokale til Kiwi.
■ Selskapet Byporten Sør AS
skal stå for utbyggingen av
leilighetene. Totalt bygges det
20 leiligheter fordelt over fem
etasjer. Bygget blir totalt på
seks etasjer.

viklingshemmede
(NFU)
Ringsaker kjempet de svakes
kamp.
– De siste tallene jeg så, viser at
det er 49 utviklingshemmede i
Ringsaker som venter på bolig.
– Det er mange som bor hjemme som har utslitte foreldre, sier
hun.
Ikke siden siste halvdel av
1990-tallet har Ringsaker kommune bygd bofellesskap for utviklingshemmede.
Avgjørelsen om å leie leiligheter
i Byporten Sør for å etablere et
bofellesskap varmer henne:
– Det synes jeg er veldig bra.
Det er også blitt sagt at noen multihandikappede skal få bolig i bofellesskapet, sier Eva Olsen Høisveen.

BREDE SMIL: Det gamle Mühlbradt-verkste

BER OM FLERE BOLIGER
Tom Høisveen skal ha sin en egen
leilighet. Men han har en avtale
om at de ansatte i bofellesskapet
skal følge med på ham om natta,
noe som trygger mor Eva Olsen
Høisveen.
– Han har epilepsi, og han kan
få anfall når han sover. Tom klarer
seg selv det meste av døgnet, men
det er viktig at noen kan høre etter når han sover, sier hun.
Eva Olsen Høisveen synes avtalen om et bofellesskap i Byporten Sør er et riktig steg for Ringsaker kommune.
– Det burde ha vært bygget
enda flere boliger for utviklingshemmede, oppfordrer hun.
SAMARBEID: Roger Nilssen (til
venstre) og Rolf Arne Høyen.
ARKIVFOTO

Tror på 1.000 nye boliger det neste tiåret
Hamar Arbeiderblad, page 12 – 13 –06. Jul 2017
By: Jo Kjetil Heggelund
12 NYHET
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Foreløpig er Kari Aasmoe ansatt i
en 20 prosent stilling i kulturskolen i
Ringsaker.
– Dette er kjempeviktig. Det er
noe vi har jobbet med i flere år, og
vi ønsker at dette skal utvikle seg til

NYHET 13

H A TO R S DAG 6 . J U L I 2 01 7

■ BRUMUNDDAL

uheldig at flere prosjekt lanseres samtidig. Da vil
omsetningen gå litt tregere, og det kan påvirke prisene, sier Amdahl. Leilighetsprosjektene i Portalen
(Berger Langmoens veg), i Centrumsparken
(Miljøgata) og Kongsvegen 1 (Lundbyvillaen)
er når ute på salgsmarkedet. Høyen Eiendom jobber også for at Midtbyen Palè (Miljøgata) skal
komme for salg i løpet av første halvår i 2018.
FRYKTER KANNIBALISME Eiendomsutvikler Morten Haukaas frykter for kannibalisme når utbyggerne smeller en rekke byggeprosjekt ut i markedet
på samme tid.
– Det ser ut til at flere kan ødelegge for hverandre. Det er også en fare for at folk blir forvirret
med så mange prosjekt i markedet samtidig, sier
Morten Haukaas.
Han mener ti luksusleiligheter på samme tomt
i Kongsvegen 1 er helt unikt for Brumunddal. – Vi
har et litt annet type prosjekt. Vi satser på leiligheter med to bad, store vindusflater og smarthusteknologi, sier Haukaas. Tore Helmer Amdahl på sin
side mener at parkering i kjeller og en egen park i
bakgården er helt unikt for Centrumsparken. ENEBOLIGER SELGER Folk vil ikke bare ha leilighet.
Andre boliger er også populære i Brumunddal, og
da gjerne nære sentrum. Nordbohus skjøt gullfuglen da de sikret seg retten til å utvikle det gamle
Øverkvern grustak.
– Vi ser at Brumunddal er et veldig populært
område, sier prosjektutvikler Stian Olafsen. EnterGruppen solgte åtte eneboligtomter på Slåttsveen
nesten før de rakk å legge dem ut for salg. De
dyreste eneboligtomtene er på Strandvegen Panorama ved mjøskanten. Der selges eneboliger for
over ti millioner kroner. – Strandvegen Panorama tilfører Brumunddal noe helt nytt, mener Tore
Helmer Amdahl.
Utleie er god butikk
Et noe mettet salgsmarked i Brumunddal sentrum gjør at flere utbyggere lykkes med utleieleiligheter.
¦¦BRUMUNDDAL
Fem byggeprosjekt i Brumunddal sentrum er
utelukkende rettet mot utleie av leiligheter.
Smart Utvikling med Stian Grønbakken og Leif

■ BRUMUNDDAL

Multi-Bygg hedret som månedens bedrift

Endelig har Ringsaker fått musikkterapeut
Kari Aasmoe er Ringsakers første
musikkterapeut. Ønsket er å etablere et senter for musikkterapi.

noe større. Vi må nå vise at det er et
behov, og at politikerne senere kan
utvide tjenesten, sier rektor Benedicta Gary.
Kari Aasmoe har en master i musikkterapi, og har vært engasjert
av kulturskolen. Opprettelsen av
deltidsstillingen vil kunne systematisere det viktig arbeidet.
– Vi opplever at foreldre etter-

Multi-Bygg AS i Brumunddal har
fått NHO Innlandets utmerkelse
som månedens bedrift i juli.

spør denne tjenesten til sine barn,
sier Aasmoe.
Hun kommer til å tilby musikkterapi på helsestasjoner, i barnehager, på skoler, i rusomsorgen og på
sykehjem.
Aasmoe understreker at musikken som terapi har en egen funksjon
på vegen til bedre helse og livskvalitet for mennesker.

Multi-Bygg får hederen for å ha
gjort seg synlige både i lokalmiljøet i
Brumunddal, fordi de jobber aktivt i
samarbeid med videregående skoler, og fordi de har mange spennende byggeprosjekter på gang.

MUSIKKTERAPI:
Benedicta Gray (til
venstre) og Kari
Aasmoe.
FOTO: JO KJETIL
HEGGELUND

Til enhver tid har Multi-Bygg tofire lærlinger, og flere lærlinger har
også fått ansettelse i ettertid.
– Jeg blir nesten litt stolt av å høre
på det. Det viser at samarbeid med
skolene fungerer, sier NHOSs regiondirektør Åge Skinstad.
– En stor del av vår rolle som arbeidsgiver er å sørge for å gi folk en
jobb. Det inkluderer bruk av lærlin-

ger, Ringer i Vannet, «Ola-tiltak»,
og generelt godt samarbeid med utdanningsinstitusjonene, sier daglig
leder Gustav Thorsrud.
Like viktig er full ordrebøker til
godt ut i 2018.
– Ordrereserven for 2017 er
all-time-high. Det samme gjelder
omsetningen vår, sier en fornøyd
Gustav Thorsrud.

HEDER: Åge Skinstad (fra venstre), Gustav Thorsrud, Herman Vestli og Tore
Helmer Amdahl.
FOTO: PRIVAT

FOR TO MILLIARDER KRONER

BOLIGBYGGING: EIENDOMSUTBYGGERE SKAL BYGGE LEILIGHETER OG BOLIGER I BRUMUNDDAL

Tror på 1.000 nye bo liger det neste tiåret
UTBYGGER

PROSJEKT

SALG

Brumunddal Eiendom Strandvegen Panorama
Strandvegen Panorama

27

Centrumsparken

40

Beias Invest

Enggutua

12

Buttekvern Eiendom

Portalen

21

Brugård Eiendom

Grand Urban

42

Smart Utvikling

Kirkevegen 29

City Park

UTLEIE

46

Nordbolig Innlandet
Industrigata Eiendom

15
29

City Park

21

(Høyen Eiendom)

City Torg

City Torg

26

(Høyen Eiendom og Ø.M. Utvikling)

Byporten Sør

Byporten Sør

20

(Høyen Eiendom og Baard Muhlbradt AS)

Høyen Eiendom

Midtbyen Palè

Høyen Eiendom

Gammelgata 6
Elvegata 11

40

Industrigata 20

34

AB Invest

Slåttsveen

72

Mjøstårnet

32

Stenberg Eiendom

Furnesvegen 22

Din Eiendom 1

Kongsvegen 1

Din Eiendom 1

Skolevegen 12

Din Eiendom 1

Østgårdsvegen 14

Nordbohus Gjøvik

Øverkvern

TOTALT
TRIVES I NY LEILIGHET: Unn Helen Huse nyter sin første sommer i ny leilighet på Øverkvern i Brumunddal. Feltet ligger et steinkast fra sentrum og utbygger Nordbohus skal bygge ut ytterligere 130 boliger

Eiendomsutvikler
Tore Helmer Amdahl
mener 1.000 nye
boliger i Brumunddal
det neste tiåret er et
forsiktig anslag.
■ BRU MUND DAL
Jo Kjetil Heggelund
976 53 980 / jhe@h-a.no

En oversikt HA har utarbeidet, viser at det er prosjektert hele 693
nye boliger og leiligheter i Brumunddal.
Enkelte av prosjektene bygges i
disse dager.

– Sett over litt tid er nesten 700
boliger og leiligheter ikke mange.
– Jeg vil fortsatt hevde at det vil
komme 1.000 nye boenheter til i
Brumunddal i løpet av de neste ti
årene, sier eiendomsutvikler Tore
Helmer Amdahl.
STA DIG YNG RE TIL BYEN
Selv er han involvert i flere prosjekt. Strandvegen Panorama
bygges nå. Engguta er stort sett
ferdig, og i sentrum kaster Amdahl seg i gang med Centrumsparken i miljøgata.
– Etter min mening er 100 nye
boenheter i året et forsiktig anslag. Det skyldes at folk i større
grad vil bo nærmere sentrum.
– Terskelen for å flytte fra egen

enebolig til leilighet i sentrum går
ned. Før var det gjerne folk over
70 år som gjorde det. Nå ser vi like
mange ned mot 50 år som gjør
det, sier Amdahl.
SAT SES TO MIL LI AR DER
Et overslag viser at eiendomsutviklerne investerer for nærmere
to milliarder kroner i boliger og
leiligheter i Brumunddal.
Flere prosjekt lanseres samtidig
i kampen om de samme kjøperne.
– Jeg tror omsetningen vil gå sin
gang, men det er uheldig at flere
prosjekt lanseres samtidig. Da vil
omsetningen gå litt tregere, og det
kan påvirke prisene, sier Amdahl.
Leilighetsprosjektene i Portalen
(Berger Langmoens veg), i Cen-

trumsparken (Miljøgata) og
Kongsvegen 1 (Lundbyvillaen) er
når ute på salgsmarkedet.
Høyen Eiendom jobber også for
at Midtbyen Palè (Miljøgata) skal
komme for salg i løpet av første
halvår i 2018.
FRYK TER KAN NI BA LIS ME
Eiendomsutvikler Morten Haukaas frykter for kannibalisme når
utbyggerne smeller en rekke byggeprosjekt ut i markedet på samme tid.
– Det ser ut til at flere kan ødelegge for hverandre. Det er også
en fare for at folk blir forvirret
med så mange prosjekt i markedet samtidig, sier Morten Haukaas.

BOLIGBYGGING:

Han mener ti luksusleiligheter
på samme tomt i Kongsvegen 1 er
helt unikt for Brumunddal.
– Vi har et litt annet type prosjekt. Vi satser på leiligheter med
to bad, store vindusflater og
smarthusteknologi, sier Haukaas.
Tore Helmer Amdahl på sin side
mener at parkering i kjeller og en
egen park i bakgården er helt
unikt for Centrumsparken.
ENE BO LI GER SELGER
Folk vil ikke bare ha leilighet. Andre boliger er også populære i
Brumunddal, og da gjerne nære
sentrum.
Nordbohus skjøt gullfuglen da
de sikret seg retten til å utvikle
det gamle Øverkvern grustak.

på feltet
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Obos Innlandet
Obos Innlandet
Enter Utvikling

LUNDBY-VILLAEN: 10 luksusleiligheter skal bygges ut i hagen til Lundbyvillaen i Kongsvegen 1.
ILLUSTRASJON: XR VISUELL KOMMUNIKASJON

45

9
10
8
8
130
602

91

SENTRUMSGÅRD: Centrumsparken i Miljøgata med totalt 40 leiligheter.
ILLUSTRASJON: DIAKRIT

FOTO: JO KJETIL HEGGELUND

– Vi ser at Brumunddal er et
veldig populært område, sier prosjektutvikler Stian Olafsen.
EnterGruppen solgte åtte eneboligtomter på Slåttsveen nesten
før de rakk å legge dem ut for salg.
De dyreste eneboligtomtene er
på Strandvegen Panorama ved
mjøskanten. Der selges eneboliger for over ti millioner kroner.
– Strandvegen Panorama tilfører Brumunddal noe helt nytt,
mener Tore Helmer Amdahl.

Utleie er god butikk
Et noe mettet salgsmarked i Brumunddal sentrum gjør at flere
utbyggere lykkes med utleieleiligheter.

■ BRUMUNDDAL
Jo Kjetil Heggelund
976 53 980 / jhe@h-a.no

Fem byggeprosjekt i Brumunddal
sentrum er utelukkende rettet
mot utleie av leiligheter.
Smart Utvikling med Stian
Grønbakken og Leif Atle Viken
har leid ut 29 leiligheter i Kirkevegen lenge før byggingen ferdig.

Også Høyen Eiendom har leid
ut samtlige 21 leiligheter i City
Park før bygget ferdigstilles i
sommer.
– Det er blitt en del utleie, og
det er et resultat av at salgsmarkedet er mettet, sier Stian Grønbakken.
Det bygges fem prosjekt med
totalt 91 utleieleiligheter i Brumunddal.
– Gårdeiere trenger en proff utleieorganisasjon for å lykkes. Vi
har snart 100 utleieenheter i
Ringsaker, og vi har en egen eiendomssjef som følger opp disse leilighetene, sier Grønbakken.

NYTT KVARTAL: Midtbyen Palè ved den mindre rundkjøringen i Miljøgata.
ILLUSTRASJON: STUDIONSW

EIENDOMSUTBYGGERE

SKAL BYGGE LEILIGHETER OG BOLIGER I BRUMUNDDAL FOR TO MILLIARDER KRONER
Eiendomsutvikler Tore Helmer Amdahl mener
1.000 nye boliger i Brumunddal det neste tiåret er
et forsiktig anslag. ¦¦BRUMUNDDAL
En oversikt HA har utarbeidet, viser at det er
prosjektert hele 693 nye boliger og leiligheter i
Brumunddal. Enkelte av prosjektene bygges i disse
dager.
– Sett over litt tid er nesten 700 boliger og leiligheter ikke mange. – Jeg vil fortsatt hevde at det
vil komme 1.000 nye boenheter til i Brumunddal
i løpet av de neste ti årene, sier eiendomsutvikler
Tore Helmer Amdahl. STADIG YNGRE TIL BYEN
Selv er han involvert i flere prosjekt. Strandvegen
Panorama bygges nå. Engguta er stort sett ferdig,
og i sentrum kaster Amdahl seg i gang med Centrumsparken i miljøgata. – Etter min mening er
100 nye boenheter i året et forsiktig anslag. Det
skyldes at folk i større grad vil bo nærmere sentrum. – Terskelen for å flytte fra egen enebolig til
leilighet i sentrum går ned. Før var det gjerne folk
over 70 år som gjorde det. Nå ser vi like mange ned
mot 50 år som gjør det, sier Amdahl. SATSES TO
MILLIARDER Et overslag viser at eiendomsutviklerne investerer for nærmere to milliarder kroner i
boliger og leiligheter i Brumunddal. Flere prosjekt
lanseres samtidig i kampen om de samme kjøperne.
– Jeg tror omsetningen vil gå sin gang, men det er
support.no@m-brain.com
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Atle Viken har leid ut 29 leiligheter i Kirkevegen
lenge før byggingen ferdig.
Også Høyen Eiendom har leid ut samtlige 21
leiligheter i City Park før bygget ferdigstilles i sommer.
– Det er blitt en del utleie, og det er et resultat
av at salgsmarkedet er mettet, sier Stian Grønbakken. Det bygges fem prosjekt med totalt 91 utleieleiligheter i Brumunddal. – Gårdeiere trenger en
proff utleieorganisasjon for å lykkes. Vi har snart
100 utleieenheter i Ringsaker, og vi har en egen eiendomssjef som følger opp disse leilighetene, sier
Grønbakken.
UTBYGGER PROSJEKT SALG UTLEIE Brumunddal Eiendom Strandvegen Panorama 46
Nordbolig Innlandet Strandvegen Panorama 27

Industrigata Eiendom Centrumsparken 40 Beias
Invest Enggutua 12 Buttekvern Eiendom Portalen
21 Brugård Eiendom Grand Urban 42 15 Smart
Utvikling Kirkevegen 29 29 City Park City Park 21
(Høyen Eiendom) City Torg City Torg 26 (Høyen
Eiendom og Ø.M. Utvikling) Byporten Sør Byporten Sør 20 (Høyen Eiendom og Baard Muhlbradt
AS) Høyen Eiendom Midtbyen Palè 45 Høyen Eiendom Gammelgata 6 6 Obos Innlandet Elvegata
11 40 Obos Innlandet Industrigata 20 34 Enter
Utvikling Slåttsveen 72 AB Invest Mjøstårnet 32
Stenberg Eiendom Furnesvegen 22 9 Din Eiendom
1 Kongsvegen 1 10 Din Eiendom 1 Skolevegen 12
8 Din Eiendom 1 Østgårdsvegen 14 8 Nordbohus
Gjøvik Øverkvern 130 TOTALT 602 91

Avviser kritikk av Byporten
Ringsaker Blad, page 3 –06. Jul 2017
By: Ivar Bae

StudioNSW, som proByporten
sjekterer
Sør i Brumunddal,
avviser blankt innvendingene fra Hedmark fylkeskommune mot byggeprosjektet.

RINGSAKER BLAD
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med hensyn til støy og til takterrassens funksjon
som lekeareal.
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«Skammens veg» er borte
«Skammens veg» på Helgøya
er historie når disse linjer
leses. Protestene nådde fram
til fylkeshuset på Hamar.
JAN RUNE BAKKELUND
jan.rune.bakkelund@ringsaker-blad.no

Arne Hansen, leder i Helgøens
Vel målte hull som var over ti
centimeter dype da RB var på
Helgøya i midten av mai.
Mandag kveld startet Vei-

dekke med å legge asfalt på en
fire kilometer lang strekning
fra Bjørkvang til Kjelsrud, på
østsiden av øya.
Arbeidet vil bli gjort i en fei,
for i løpet av kveld og natt til
onsdag skal arbeidet være unnagjort.
– Vi gjør arbeidet på kveldog natt fordi det er mindre trafikk, men også fordi det på enkelte strekninger er veldig smal

veg, sier Arnfinn Trosterud,
byggeleder i Statens vegvesen
til Ringsaker Blad.
Statens vegvesen oppfordret
folk til å kjøre på vestsida av
øya, da det kan være problemer å passere asfaltarbeiderne.
Turisttrafikken på Helgøya
har økt enormt de siste årene,
og nå er fylkesvegen på østsida
blitt presentabel igjen.

NY ASFALT: Ny asfalt forbi forsamlingslokalet Bjørkvang på Helgøya
kom på plass allerede mandag kveld.

– Byggehøyden er vurdert, og tårnets plassering handler mest om å skyve det bort fra de mest
støyutsatte området, framholder StudioNSW.

Jordbærplukking i gang på Arnkværn gard i Furnes

Lover bær til ut i august
Det plukkes jordbær
på Arnkværn gard i
Furnes. Men først i
neste uke vil man
være oppe på normalproduksjon. – Da
lover jeg god jordbær
til ut i august, sier
Ola Qvale.

– At bygget ikke forholder seg til omkringliggende bebyggelse er ikke relevant, mener konsulentene og peker på at kommunen har definert
området som urbant.

JORDBÆR
IVAR BAE
ivar.bae@ringsaker-blad.no

N

ormalt plukkes det 500–
700 kasser bær på en
god dag på Arnkværn.
– Denne uka har det handlet
om 120 kasser, så å si at vi er i
full gang, er en overdrivelse.
men vi er i gang, sjøl om produksjonen så langt bare ligger
på en femtedel av det normale,
sier Qvale.
Han regner med at han er
oppe på normalproduksjonen i
løpet av en ukes tid.

Tror på normalår
– Vi har en underdekning på
jordbær i vårt distrikt, og da er
det greit å være litt tidlig ute,
sier han.
Han har god tro på sesongen
som så vidt er kommet i gang.
– Været vil selvsagt ha mye å
si, men jeg tror det blir sånn
omtrent et normalår når det
gjelder samlet produksjon.

JORDBÆR.: Plukkingen er kommet i gang på Arnkværn i Furnes. Her er Alicja Gojaszek fra Polen i åkeren sammen med Ola Qvale. Om ei en
FOTO: OLE JOHAN STORSVE
ukes tid vil produksjonen være oppe i det normale, tror Qvale.
– Også på Nes er de kommet
litt seint i gang, men jeg er ganske sikker på at jordbærprodusentene i Ringsaker vil kunne
tilby mye god bær i hele juli og
ut i august måned, sier han.
De siste tiårene er antallet
jordbærprodusenter i Ringsaker blitt sterkt redusert.
– I dag er vi vel bare fire produsenter som driver seriøst,
sier Qvale.

– Hva med prisen?
– Vi som produsenter leverer
jordbæra til Bama/Norgesgruppen og får betalt markedspris.
Vi må jo også ha en pris vi kan
leve av. Jeg regner med at når
vi er kommet opp i normal produksjon, vil også prisen bli
«normal», sier han.
– Men hva som er riktig pris
til forbruker for jordbæra, det
vil jeg ikke ha noen mening

Mørkvedvegen gir ikke inntrykk av en byport. Hensyn til
områdekvalitet er tilsidesatt.
og endelig er fylkeskommunen
skeptisk både med hensyn til
støy og til takterrassens funksjon som lekeareal.
– Byggehøyden er vurdert,
og tårnets plassering handler
mest om å skyve det bort fra de
mest støyutsatte området,
framholder StudioNSW.
– At bygget ikke forholder
seg til omkringliggende bebyggelse er ikke relevant, mener
konsulentene og peker på at

kommunen har definert området som urbant.
– I utviklingssammenheng
vil området på begge sider av
Furnesvegen urbaniseres, og
kontrasten mellom villabebyggelse og bybebyggelse vil uansett bli markert, er svaret.
– Områdekvalitet og balanse
må igjen knyttes til kommunens ønske om tyngre bebyggelse og et urbant utviklingstrekk i området. Villabebyggelsen er ikke retningsgivende,
slår de fast.
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Vi vil kunne
tilby god bær i
hele juli og ut i

august
OLA QVALE
Jordbærprodusent

være om lag 50 plukkere i aksjon når produksjonen går for
fullt. Og da er det Corona-bær
det er snakk om.
– Og den egner seg svært
godt, både til å spise og til å
røre, reklamerer Qvale.
En korg med jordbær kostet
rundt 35 kroner i salg rundt om
i Ringsaker i går.

I sin høringsuttalel- Avviser kritikk av Byporten
se var det fem punkter
fylkeskommunen rettet
kritikk mot.
– Stor byggehøyde mot Mørkvedvegen gir dårlig tilpasning til bebyggelsen omkring. Tårnets
plassering mot Mørkvedvegen gir ikke inntrykk
av en byport. Hensyn til områdekvalitet er tilsidesatt. og endelig er fylkeskommunen skeptisk både
StudioNSW, som prosjekterer Byporten Sør i Brumunddal, avviser blankt innvendingene fra Hedmark
fylkeskommune mot byggeprosjektet.
IVAR BAE

ivar.bae@ringsaker-blad.no

I sin høringsuttalelse var det
fem punkter fylkeskommunen
rettet kritikk mot.
– Stor byggehøyde mot
Mørkvedvegen gir dårlig tilpasning til bebyggelsen omkring. Tårnets plassering mot

support.no@m-brain.com

om, legger han til.
På Arnkværn gard vil det

– I utviklingssammenheng vil området på begge sider av Furnesvegen urbaniseres, og kontrasten
mellom villabebyggelse og bybebyggelse vil uansett bli markert, er svaret.

BYPORTEN: Bygget vil være dårlig tilpasset til omgivelsene, mener
ILLUSTRASJON:
fylkeskommunen. – Irrelevant, er svaret.

– Områdekvalitet og balanse må igjen knyttes
til kommunens ønske om tyngre bebyggelse og et
urbant utviklingstrekk i området. Villabebyggelsen
er ikke retningsgivende, slår de fast.
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Næringslivsloggen onsdag 29. mars
Østlendingen – Nyheter –29. Mar 2017 06:53
By: Ståle Johan Berg

Her finner du de siste registrerte kunngjøringene fra næringslivet i hele Hedmark.

Oppretter kultursenter
Norsk Kultursenter AS er opprettet på Koppang
i Stor-Elvdal. Foretaket skal drive med kunst og
kulturformidling på Stor-Elvdal Hotell. Det er gått
inn med 30.000 kroner i aksjekapital, og daglig
leder er Pål Sagen.
Ny daglig leder på asylmottak
Ormseter Mottaksdrift AS på Hamar skifter
daglig leder. Trude Andersen tar over for daglig
leder Arild Berg.
Treningssenter slettet
Selskapet Koppang Treningssenter DA er ifølge
Foretaksregisteret slettet.
Skifter adresse og daglig leder
Selskapet Safe plastic construction AS flytter
seg fra Elverum til Stange. Selskapet ble drevet av
daglig leder Jan Erik Hager, som nå blir styreleder
mens Erik Hager skal ta over stillingen som daglig
leder.

DEL Nytt eiendomsselskap
Byporten Sør AS har sett dagens lys i Brumunddal. Foretaket er et aksjeselskap og skal drive med
salg, utleie og utvikling av fast eiendom. Det er
gått inn med 30.000 i aksjekapital. Styreleder er
Sigmund Andre Hjorth.
Vil satse på kosthold
Camilla Nordstrand Fladmo har opprettet selskapet “Camillas kosthold og trening AS” i Kongsvinger. Selskapet skal drive med kostholdsrådgivning, trening og andre produkter/tjenester som
naturlig hører med dette.
Endrer navn
Selskapet Bygde Eiendom AS, som holder til i
Eidskog, skifter nå navn til Eidskog Eiendom AS.
Det er også skiftet styreleder, der Tom Wiggo Bjerknes nå tar over.

Bygger by med smil om munnen
Hamar Arbeiderblad, page 8 –15. Mar 2017

Heisekranene
sveiper over hodene til
Rolf Arne og Kenneth
Høyen og nye kvartal
reiser seg i Brumunddal by. BRUMUNDDAL
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RINGSAKER
Jo Kjetil
Heggelund

HAR DET
SKJEDD
NOE DER
DU BOR?

976 53 980
jhe@h-a.no

■ BRUMUNDDAL

Undersøkte
kosedyrene
Barnehagedagen ble feiret med
kosedyrdoktorenes lesestund på
biblioteket.
– Vi minner barnehagene på at biblioteket er en fin arena å besøke
og hente litteratur, sier biblioteksjef
Mette Westgaard.

ringsaker@h-a.no
Telefon 02318

FEIRING: Markerte barnehagedagen på biblioteket.
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URBANISERING: EIENDOMSUTVIKLERNE HAR LATT SEG INSPIRERE AV RINGSAKER KOMMUNES

Bygger by med smil o
Heisekranene sveiper
over hodene til Rolf
Arne og Kenneth
Høyen og nye kvartal
reiser seg i Brumunddal by.
■ BRUMUNDDAL
Jo Kjetil Heggelund
976 53 980 / jhe@h-a.no

Ringsaker kommunes vilje til å
satse på byutvikling i Brumunddal har fått en rekke utbyggere til
kappes om sentrumsnære leilighetsprosjekt.
– Det inspirerer oss, og forhåpentlig inspirerer vi kommunen.
Vi oppfatter Ringsaker kommune
som framoverlent, og de gjør grep
som får utviklingen til ruller fort
framover, sier Kenneth Høyen.
BYGGER I HJEMBYEN
I disse dager er leilighetsprosjektene til Høyen Eiendom i Citykvartalet et levende eksempel på
at byen bygges i Brumunddal.
City Park får 21 leiligheter.
Sammen med Ø.M. Fjeld Utvikling bygges 26 leiligheter i City
Torg.
– Hvor viktig har det vært for
dere å ta del i urbaniseringen?
– Vi er lokale aktører og for oss
er det viktig å bygge i nærområdet og i byen, sier Kenneth Høyen.

FAKTA
Brumunddal by
■ Etablering av miljøgata
i 2008 utgjør et tidsskille i
Brumunddal. Da startet en
voldsom urbanisering av
Brumunddal.
■ I 2010 fikk Brumunddal
status som by.
■ I etterkant av miljøgata ble
den nye gågata bygd sammen
med et nytt sentrumstorg.
Ringsaker kommune har
brukt millioner på estetikk.
■ Private utbyggere har satset
voldsomt på flere leilighetsprosjekt i sentrum.

rett medisin for Brumunddals utvikling?
– Vi mener at det utelukkende
er positivt. Bare jubel fra vår side,
sier Kenneth Høyen.
GÅGATE, TORG OG MATHALL
Tema Eiendom AS er annen tung
eiendomsaktør som har kastet
seg på byutviklingsprosjektet i
Brumunddal.
– Satsing på gågate, torg, mathall, konserter og aktiviteter gjør
at Brumunddal framstår som
framoverlent og aktiv. I all «beskjedenhet» tror jeg også det har
vært viktig å få på plass Mølla
Storsenter i denne urbaniseringsprosessen, mener administrerende direktør Reinert Seljeskog.
Han er ikke i tvil om at kommunens satsing på bystatus og estetiske grep for byen har vært avgjørende for den positive
utviklingen i Brumunddal.

Jo Kjetil Heggelund
Tror på 1.000 nye bolige
976 53 980 / jhe@
h-a.no
Ringsaker kommunes vilje til å satse på byutvikling i Brumunddal har
fått en rekke utbyggere til kappes om sentrumsnære leilighetsprosjekt.
– Det inspirerer oss, og forhåpentlig inspirerer
vi kommunen. Vi oppfatter Ringsaker kommune
som framoverlent, og de gjør grep som får utviklinFLERE PROSJEKTER PÅ GANG
Høyen Eiendom har gjennom sju
prosjekter bidratt med 65 leiligheter og åtte eneboliger i Brumunddal de siste årene.
Når heisekranene er ferdig med
City-prosjektene, er Høyen-karene klare med flere byprosjekt i
Brumunddal:
➤ Byporten sør skal gi 20 leiligheter i tillegg til ny Kiwi-butikk.
➤ I Gammelgata 10 blir det seks
leiligheter.
➤ Tårnparken ved
den midtre rundkjøringen
er
prosjektert for
60 nye leiligheter.
– Er urbaniseringen

support.no@m-brain.com

VINNER PÅ FORNYELSE
Obos Innlandet fikk for sju-åtte
år siden for alvor opp øynene for
Brumunddal.
Selv har Obos bidratt med 73
leiligheter i Berger Langmoens
veg, Badstuvegen og Elvegata.
Obos vil være med videre på leken, og er
snart i gang med 35
nye leiligheter i
Industrigata.
– Urbanisering av Brumunddal er et
tegn på at hele
regionen er i en
positiv utvikling.

CITY-UTBYGGINGEN: To leilighetsprosjekt har Kenneth Høyen (til venstre) og Rolf Arne Høyen i Høyen Eiendom AS i gang på C

Det er flere årsaker til dette, men
en viktig grunn er nok Ringsaker
kommunes satsing på å oppruste
og fornye sentrum. Her har
Ringsaker kommune vært framtidsrettet, sier prosjektleder Dag
Byrøygard i Obos Innlandet.
Byrøygard tror det er viktig for
kommunen å være med på utviklingen.
– Det er konkurranse mellom
byene i Norge om å bli sett og vurdert, og det kan på mange måter
bli et skille mellom de som er
med på toget som går nå, og de
som vil vente på neste, sier han.

Tore Helmer Amdahl har gjennom sine selskap bidratt med 210
boenheter i Brumunddal de siste
10 årene.

■ BRUMUNDDAL

Jo Kjetil Heggelund
976 53 980 / jhe@h-a.no

Selskapene hans sitter på en tomtebank på 300 boenheter i dag.

– Men vi er på utkikk etter flere arealer. For innen sju-åtte år vil
det ikke forundre meg at det er
1.000 boenheter bare i Brumunddal sentrum, sier Tore Helmer
Amdahl.
Han tror urbaniseringen i Brumunddal er positiv.
– Det kreves at det gjøres riktig.
Feil valg vi ødelegge for flere generasjoner framover, sier Amdahl.
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gen til ruller fort framover, sier Kenneth Høyen.
bygger i hjembyen
I disse dager er leilighetsprosjektene til Høyen
Eiendom i City-kvartalet et levende eksempel på
at byen bygges i Brumunddal.
City Park får 21 leiligheter. Sammen med Ø.M.
Fjeld Utvikling bygges 26 leiligheter i City Torg.
– Hvor viktig har det vært for dere å ta del i
urbaniseringen?
– Vi er lokale aktører og for oss er det viktig å
bygge i nærområdet og i byen, sier Kenneth Høyen.
flere prosjekter på gang
Høyen Eiendom har gjennom sju prosjekter
bidratt med 65 leiligheter og åtte eneboliger i Brumunddal de siste årene.
Når heisekranene er ferdig med City-prosjektene, er Høyen-karene klare med flere byprosjekt i
Brumunddal:

ä Byporten sør skal gi 20 leiligheter i tillegg
til ny Kiwi-butikk.
ä I Gammelgata 10 blir det seks leiligheter.
ä Tårnparken ved den midtre rundkjøringen
er prosjektert for 60 nye leiligheter.
– Er urbaniseringen rett medisin for Brumunddals utvikling?
– Vi mener at det utelukkende er positivt. Bare
jubel fra vår side, sier Kenneth Høyen.
gågate, torg og mathall
Tema Eiendom AS er annen tung eiendomsaktør som har kastet seg på byutviklingsprosjektet i
Brumunddal.
– Satsing på gågate, torg, mathall, konserter
og aktiviteter gjør at Brumunddal framstår som
framoverlent og aktiv. I all «beskjedenhet» tror
jeg også det har vært viktig å få på plass Mølla
Storsenter i denne urbaniseringsprosessen, mener
administrerende direktør Reinert Seljeskog.
Han er ikke i tvil om at kommunens satsing på
bystatus og estetiske grep for byen har vært avgjø-

rende for den positive utviklingen i Brumunddal.
VINNER PÅ FORNYELSE
Obos Innlandet fikk for sju-åtte år siden for
alvor opp øynene for Brumunddal.
Selv har Obos bidratt med 73 leiligheter i Berger Langmoens veg, Badstuvegen og Elvegata.
Obos vil være med videre på leken, og er snart
i gang med 35 nye leiligheter i Industrigata.
– Urbanisering av Brumunddal er et tegn på
at hele regionen er i en positiv utvikling. Det er
flere årsaker til dette, men en viktig grunn er nok
Ringsaker kommunes satsing på å oppruste og fornye sentrum. Her har Ringsaker kommune vært
framtidsrettet, sier prosjektleder Dag Byrøygard i
Obos Innlandet.
Byrøygard tror det er viktig for kommunen å
være med på utviklingen.
– Det er konkurranse mellom byene i Norge om
å bli sett og vurdert, og det kan på mange måter
bli et skille mellom de som er med på toget som
går nå, og de som vil vente på neste, sier han.
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Bygger «Byporten sør»
Ringsaker Blad, page 2 –19. Nov 2016
By: Jeanette Sandbæk Håland

Butikk og leiligheter NÆRINGSLIV- Beliggenheten gjør at
dette er et prosjekt
vi har stor tro på,
sier Rolf Sandaker,
regiondirektør i Norgesgruppen Innland.
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vil satse på, sier Høyen.
Ferdig i 2018
Ferdigstillelse av prosjektet vil være i løpet av
4. kvartal 2017 til 2. kvartal 2018, og vil markere
Byporten sør inn i Brumunddal.
– Hvor mange leiligheter det blir er ikke fastslått enda. Det er detaljer som blir avklart etter
hvert, men jeg vil anslå om lag 20. Vi ser fram til
å komme i gang, og har stor tro på prosjektet, sier
Høyen.
Ingen ulempe
Det er ikke langt fra den eksisterende Kiwibutikken i sentrum av Brumunddal til den nye butikken som kommer i «Byporten Sør», men det ser
ikke Sandaker på som noen ulempe.
– Dette blir en innfartsåre til byen, og det bor
mye folk i området. Derfor tror vi at en butikk
her kan gå bra. Man ser gjerne at folk trekker ut

RINGSAKER BLAD

Applaus for sykehusrapport
Stemningen i styrerommet
var rett og slett god da
Sykehuset Innlandets styre i
dag vedtok å sende den
såkalte idéfaserapporten ut
på høring fra 12. januar.
PER HOVLAND

FORNØYD: Morten lang-ree, med Tor Berge og Anne Enger i styret,
legger ut offentlig høringsrapporten som anbefaler ett hovedsykehus

Den ferske rapporten gir et
tungt argument, både faglig og
økonomisk, for å samle de
meste spesialiserte sykehustje-

nestene i Innlandet.
Samtlige styremedlemmer
stilte seg bak dette, og ga sin
unisone anerkjennelse til innholdet i rapporten.
– En milepæl, sa styreleder
Anne Enger.
Hun er opptatt av at Innlandet gjennom høringsrunden
benytter muligheten til å få en
framtidsrettet løsning til det
beste for Innlandet.

TRO PÅ: – Brumunddal er i vekst, derfor er dette noe vi vil satse på, sier rolf Arne Høyen.

– Er vi enige i Innlandet, er
det mye større sjanser for å bli
hørt i Stortinget. Det vet jeg litt
om, sa det tidligere statsråden.
Tor Berge, nestleder i styret,
understreket at han håper på
en konstruktiv høring, som vil
pågå fra 12. januar til 12. mai.
– Innlandet har krav på en
framtidsrettet tjeneste. Det er
ingen grunn til at vi skal ha
dårlige helsetjeneste her.

ILLUSTRASJON: STUDIO NSW

Butikk og leiligheter

Bygger «Byporten sør»
– Beliggenheten gjør
at dette er et prosjekt
vi har stor tro på, sier
Rolf Sandaker, regiondirektør i Norgesgruppen Innland.

er detaljer som blir avklart etter hvert, men jeg vil anslå om
lag 20. Vi ser fram til å komme i
gang, og har stor tro på prosjektet, sier Høyen.

ulempe.
– Dette blir en innfartsåre til
byen, og det bor mye folk i området. Derfor tror vi at en butikk her kan gå bra. Man ser
gjerne at folk trekker ut av sentrum for å handle, blant annet
på grunn av trafikk. Vi håper at
dette skal bli nærbutikken for
mange.
Tvers ovenfor vegen ligger
Coop Extra, og det er ikke langt
til de øvrige dagligvarebutikkene i Brumunddal.
– At det er konkurranse er
bare sunt. Jeg tror det er marked for flere butikker, ellers
hadde vi ikke gjort en slik satsing.

Ingen ulempe

15 ansatte

Det er ikke langt fra den eksisterende Kiwi-butikken i sentrum av Brumunddal til den
nye butikken som kommer i
«Byporten Sør», men det ser
ikke Sandaker på som noen

Sandaker anslår at en butikk av
en slik størrelse vil få om lag 15
ansatte.
– Kiwi ønsker å være med på
en satsing i et område som er i
vekst, sier Sandaker.

«Dette blir en
innfartsåre til
byen, og det
bor mye folk i området».

!

ROLF SANDAKER
Norgesgruppen innland

Grunneierne Høyen Eiendom og Muhl- G
bradt Eiendom, representert ved Rolf Arne
Høyen og Baard Muhlbradt, bygger ny dagligvarebutikk på 1.300 kvadratmeter.
I tillegg vil prosjektet inneholde boliger på toppen av bygget.
– Brumunddal er i vekst, derfor er dette noe vi
NæriNgsliv

JEANETTE SANDBÆK HÅLAND

jeanette.sandbek.haland@ringsaker-blad.no

runneierne Høyen Eiendom og Muhlbradt Eiendom, representert ved
Rolf Arne Høyen og Baard
Muhlbradt, bygger ny dagligvarebutikk på 1.300 kvadratmeter.
I tillegg vil prosjektet inneholde boliger på toppen av
bygget.
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NYTT BYGG: Det er på denne tomta, i krysset Mørkvedvegen/
FOTO: OLE JOHAN STORSVE
Furnesvegen, at det skal bygges.

– Brumunddal er i vekst, derfor er dette noe vi vil satse på,
sier Høyen.

Ferdig i 2018

Ferdigstillelse av prosjektet vil

være i løpet av 4. kvartal 2017
til 2. kvartal 2018, og vil markere Byporten sør inn i Brumunddal.
– Hvor mange leiligheter det
blir er ikke fastslått enda. Det
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15 ansatte
Sandaker anslår at en butikk av en slik størrelse
vil få om lag 15 ansatte.
– Kiwi ønsker å være med på en satsing i et
område som er i vekst, sier Sandaker.
«Dette blir en innfartsåre til byen, og det bor
mye folk i området»
ROLF SANDAKER
Norgesgruppen Innland“

av sentrum for å handle, blant annet på grunn av
trafikk. Vi håper at dette skal bli nærbutikken for
mange.
Tvers ovenfor vegen ligger Coop Extra, og det
er ikke langt til de øvrige dagligvarebutikkene i
Brumunddal.
– At det er konkurranse er bare sunt. Jeg tror
det er marked for flere butikker, ellers hadde vi
ikke gjort en slik satsing.

Bygger «Byporten Sør»
Ringsaker Blad – Nyheter –18. Nov 2016 11:55
By: Jeanette Sandbæk Håland

Mørkvedvegen/Furnesvegen får ny Kiwi-butikk
og boliger.

vil satse på, sier Høyen.
Ferdig i 2018
Ferdigstillelse av prosjektet vil være i løpet av
4.kvartal 2017 til 2 kvartal 2018, og vil markere Byporten Sør inn i Brumunddal.
– Kiwi ønsker å være med på en satsning i et
område som er i vekst, sier Rolf Sandaker, regiondirektør i NorgesGruppen Innland.

DEL Grunneierne Høyen Eiendom og Muhlbradt Eiendom representert ved Rolf Arne Høyen
og Baard Muhlbradt bygger ny dagligvarebutikk
på 1.300 kvadratmeter. I tillegg vil prosjektet inneholde boliger på toppen av bygget.
– Brumunddal er i vekst, derfor er dette noe vi

Kiwi satser på Byporten Sør
Hamar Arbeiderblad – Nyheter –22. Nov 2016 06:23

Kiwi etablerer sin
andre dagligvarebutikk i Brumunddal i
Byporten Sør.

Kiwi-butikk på 1.300
kvadratmeter og ytterligere fire etasjer med
leiligheter.
Det er Høyen Eiendom og Muhlbradt Eiendom
som utvikler eiendommen.
Planen er at eiendommen skal være ferdig utbygd på våren i 2018.
– Kiwi ønsker å være med på en satsing i et
område som er i vekst, sier regiondirektør Rolf
Sandaker i NorgesGruppen Innland.

Forretnings- og leilighetskomplekset Byporten Sør skal erstatte det tidligere Muhlbradtverkstedet.
Komplekset får en

support.no@m-brain.com
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