




























Fra: Rune Listerud [Rune@asfaltremix.no]
Til: postmottak Våler kommune [postmottak@valer - of.kommune.no]
Kopi: 'Terje Skolt' [ts@kaneie.no]; Reidar Kaabbel [reidar.kaabbel@valer - of.kommune.no]
Sendt: 03.12.2018 09:39:33
Emne: Søknader om Boligfelt, Gunnerø d gård
Vedlegg: image001.jpg; Felt Langeli.pdf; Hjulstadåsen Felt I.pdf; Hjulstadåsen Felt II.pdf

Hei

Sender over 3 stk. søknader om boligfelt, som er i nærhet til Svinndal sentrum.

Ha en fortsatt fin dag!

Med vennlig hilsen / With best regards

Rune Listerud

Tlf: 69 28 99 01 / 915 67449
Adr: Vadbakken 8, 1592 Våler i Østfold
Mail: rune@asfaltremix.no
www.asfaltremix.no

Før utskrift, tenk på miljøet!

mailto:rune@asfaltremix.no
http://www.asfaltremix.no/












Våler Kommune
V /Plan - avdelingen
15 92 Våler i Østfold 2 3 .0 2 .1 8

Ole Paulshus
Nordre Paulshus
1591 Sperrebotn

Søknad / innspill til arealplan Våler kommune

Viser til samtale med Anne Grete Trevor og Christer H - Lunden og sender jeg her innspill til
arial - plan for Nordre Paulshus / Våler Aktivitetssenter .

Årsaken til søknaden
er ved tilsyn fra MIB (brann og beredskap ) at jeg fikk en del avvik ang bruksendringer på
bygg. Etter prat med Christer H. Lundem ble vi enige om at driften er såpass omfatten d e nå at
det bør søkes bruksendring på bygg med ansvarlig søker. Samt også legge aktivitetssenteret
«inn » i arealplan . Søknader ang bygg kommer snart, da det nå utredes hva kra v som må
etterkomme s . Men denne søknad , gjelder kun arealplan .

Legger ved noen ka rt utsnitt hvor det er påført hvor klatrepark, paintball - bane , parkering og
grillplass er . Klatreparken kan tenkes utvides med årene og det ønskes rom for dette i
arealplan . Har lagt ved et kart - utsnitt hvor jeg har skravert et større felt. Dette felte er hva jeg
ten ker bør kunne være tilgjengelig for aktiviteter . Det er ikke et « must » , men skal man først
gjøre noen endringer, kan det være greit og har rom for utvidelser.

Håper dette er nok informasjon og s e r fre m til å høre fra dere.

Vennlig Hils en

Ole Paulsh us

Mob: 99353069
Tlf: 69 286000
Fax: 69 286001





Målestokk 1: 3000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 23.02.2019 11:00
Eiendomsdata verifisert: 23.02.2019 10:39

GÅRDSKART 0137-52/2/0

52/2/0-52/3/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 7 klasser

=
5
6
w

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke klassifisert
Sum

219.4
0.0
0.0

767.3
50.1
21.5

0.0
1058.3

219.4

1058.3

767.3

71.6
0.0

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)
Kartet viser valgt type gårdskart for

eiendommen man har søkt på. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse.

Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle

teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

Driftssenterpunkt


