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Hei igjen,
Jeg sendte forespørsel til almennningen og Lygnalia vedrørende din sak. Bakgrunn var at jeg er kjent med at det er igangsatt noen planer om et gjerde rundt
hele planområdet. Se svarene under. Mulig du kan avvente din søknad til saken har vært oppe i årsmøte til sommeren?
Med vennlig hilsen

Anne Borgedahl
Enhetsleder plan, byggesak, oppmåling

41027307
anne.borgedahl@gran.kommune.no

www.gran.kommune.no
postmottak@gran.kommune.no

61 33 84 00
Rådhusvegen 39, 2770 Jaren

Fra: Aksel Grinaker
Sendt: mandag 24. februar 2020 12.39
Til: Lars Olav Jensen ; Anne Borgedahl ; Liv Ragnhild Heier
Kopi: 'Nicolai Stenersen'
Emne: SV: vedrørende innhegning/gjerder på Lygna
Hei Anne,

Vi har sagt til Lygnalia Hyttevelforening at vi kan ordne med inngjerding av hele felt A, mot at hytteeiere dekker dette. Det er delte meninger blant
hyttefolket om inngjerding, antakelig skal dette opp på årsmøte i velforeningen til sommeren.
Om det blir flertall for den ene eller andre vet vi ikke.
Pr i dag tillater vi ikke inngjerding av tomtene, ihht. reguleringsbestemmelsene. Dette er først og fremst av estetiske hensyn, vi ønsker ikke et hytteområde
som er fullt av gjerder på hver tomt.
Men vi har denne bestemmelsen i «Forutsetninger for tomtekjøp i Lygnalia», som er vedlegg til kjøpekontrakt for tomter:

En god del hytteeiere har satt opp en slik skigard. Vi har sagt til folk som har tatt opp ønske om inngjerding at de kan sette opp en skigard rundt
parkeringsplassene på 25 meter., og at vi i tillegg tillater ei grind på denne. Ingen har foreløpig montert grind.
Vi er ikke tilhenger av at det gis tillatelse til å gjerde inn hele tomta. De som nå har søkt har ganske sikkert fått denne beskjeden av meg mht. å sette opp
skigard med grind.
Alle tomtekjøpere er gjennom prospekt gjort oppmerksom på at det er beitedyr i området.
Jeg legger ved vårt prospekt til informasjon. Jeg kopierer også Johan Lothe på eposten, leder av Lygnalia Hyttevelforening, slik at han er orientert i saken.
Ha en fortsatt fin dag!
Med vennlig hilsen
LYGNALIA GRUNNEIERLAG SA
Aksel Grinaker
Daglig leder
Grinakerlinna 109
2760 Brandbu
Tlf.95 07 08 19
Web: www.lygnalia.no
Facebook: Lygnalia-hyttedrømmen en time fra Oslo

Fra: Lars Olav Jensen <lars@b-t-a.no>
Sendt: mandag 24. februar 2020 10.47
Til: Anne Borgedahl <Anne.Borgedahl@gran.kommune.no>; Liv Ragnhild Heier <liv@lygnalia.no>; Aksel Grinaker <aksel@lygnalia.no>
Emne: Re: vedrørende innhegning/gjerder på Lygna
Hei Anne!
Det er almenningens felt 1, 2 og 3 som er planlagt inngjerdet, så langt jeg vet. Vi regner med å bli ferdige med denne jobben i løpet av 2020.
Størrhalsstubben ligger i Lygnalia, så her må LLG svare ut.

Med hilsen

Lars Olav Jensen
Almenningsbestyrer
Brandbu og Tingelstad Almenning
Sentralbord: 61 33 64 90
Telefon direkte: 48 00 87 50
Epost: lars@b-t-a.no
Web: www.b-t-a.no

Se våre hyttetomter

Fra: Anne Borgedahl <Anne.Borgedahl@gran.kommune.no>
Dato: søndag 23. februar 2020 20:11
Til: 'Liv Ragnhild Heier' <liv@lygnalia.no>, "Aksel Grinaker (aksel@lygnalia.no)" <aksel@lygnalia.no>, Lars Olav Jensen <lars@b-t-a.no>
Emne: vedrørende innhegning/gjerder på Lygna
Hei,
Jeg har fått inn en søknad om å sette opp gjerde rundt en fritidsbolig på Lygna.
Det fremgår av reguleringsbestemmelser der oppe at innhegning ikke er tillatt for den enkelte hyttetomt. Slikt sett vil en slik søknad bli litt kronglete.
Jeg har imidlertid hørt noe om at det er igangsatt/planer om å gjerde rundt hele planområdet. Stemmer dette? Da kunne vi orientert den som søker om
dette, samt vi kunne sluppet en eventuell behandling av søknaden vi nå har inne.
Dette gjelder en hyttetomt i Størrhalsstubben.
Håper dere har anledning til å gi et raskt svar da min skrivefrist går ut tirsdag 
Med vennlig hilsen

Anne Borgedahl
Enhetsleder plan, byggesak, oppmåling

41027307
anne.borgedahl@gran.kommune.no

www.gran.kommune.no
postmottak@gran.kommune.no

61 33 84 00
Rådhusvegen 39, 2770 Jaren

