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Innspill til rullering av kommuneplan – utbygging av Ulvestufaret 12. , Gnr.37/Brn. 30
 
Har blitt informert av Terje Brodal at Gjerdum Kommune nå ønsker oppdaterte, eventuelle nye innspill til rullering
av kommuneplanen.
 
Prøvd å ringe i dag, men fått beskjed at telefoner mottas kun tirsdag og torsdag.
 
Jeg sendte inn et forslag for gnr.37/ brn. 30 i 2015.
 
Dette var for rullering av kommunplanen i 2016 som da ikke skjedde så vidt jeg er informert.
 
Viser derfor til tidligere innsendt brev angående dette fra 18.11.2015.
Brevet og tilhørende dokumenter er scannet og er vedlagt denne e‐post.( Vedlagt 5 dokumenter)
 
Videre referes til Terje Brodals brev av 29.04.2016 som viser at han ønsker å utvikle området gnr.37/brn.8 til
boligformål.(Vedlagt 2 dokumenter)
Terje Brodals eiendom – gnr.37/ brn.8  ‐  omslutter gnr.37/brn. 30.
 
Gnr.37/ brn. 30 ligger som en ”øy” midt inne i Terje Brodals eiendom.
 
Siden eiendommen gnr.37/ brn.30 (ca. 3 mål sor) omsluttes av Terje Brodalseiendom gnr.37/brn. 8 foreslo Terje
Brodal at han sender inn skjema: "Rullering av kommuneplan for Gjerdrum 2018 ‐ 2030  ‐ Skjema for innspill til
arealdelen" og dekker opp for for begge eiendommer.
Dersom det ikke er tilstrekkelig  trenger jeg vite dette nå da jeg reiser på en 3 ukers ferie og får ikke ordnet dette i
såfall før etter fristen som jeg skjønner er 1.oktober 2018.
 
Det vedlegges også scannet dokument som viser at veirett over gnr. 37/brn.86 og gnr.37/brn.8 er tinglyst og i
orden.(Vedlagt Erklæring om rettighet i fast eiendom – 3 dokumenter)
 
Eiendommen eies i dag av min mor Ellen Marie Belstad, men planlegges  etterhvert  overført til min søster og meg.
 
Vi gir gjerne ytterligere informasjon ved behov og imøteser eventuelle kommentarer og svar.
 
Til slutt – må denne informasjon sendes inn som brev også? – i såfall fint å få bekjed om dette da jeg eventuelt må
ordne det imorgen før jeg reiser.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Tor Belstad                                                                      
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