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UTVIKLING AV ÅSESLETTA – SØKNAD OM GODKJENNING FOR P-PLASS
IL Santor forbereder dugnad i lysløypa og på Åsesletta med rehabilitering av lysløype, oppsetting av
gapahuk og anlegging av P‐plass.






Lysløypa oppgraderes med fjerning av stein og tuer, legging av stikkrenner og flising/barking av
dekke. Det er søkt om finansiering av dette fra spillemidlene. Dette ligger innenfor rammen av
avtalen med grunneierne og vi antar at dette det ikke er søknadspliktig.
Gapahuken er planlagt som en enkel åpen konstruksjon med 3 halvvegger og tak. Grunnflate blir
om lag 4,5x4,5 meter (kopi av gapahuken som reises ved Sandstrand skole). Dette tiltaket krever
godkjenning av kommunen som grunneier og krever også tillatelse etter pbl. Søknad om dette
sendes særskilt.
Det anlegges en mindre parkeringsplass for 20 biler i det arealet som avsatt til dette formålet i
arealplanen. Det er dette tiltaket som det søkes om godkjenning for her – både i hht. pbl og
kommunen som grunneier.

Parkeringsplassen er planlagt til 16x25 meter og er dimensjonert for 20 biler (basert på Vegvesenets
retningslinjer for dimensjonering). Det er dessuten planlagt en enkel tilførselsvei via eksisterende
driftsvei til Åsesletta og utmarka.
Parkeringsplassen er planlagt med enkel standard. Området den er planlagt til, er relativt slett slik at
det ikke vil være nødvendig med større oppfyllinger. Den vil ha gruset toppdekke og avrenning til
terreng.
Parkeringsplassen vil bli liggende i nærheten av en kraftlinje. Vi tar opp dette forholdet med
kraftlaget.
Både tilførselsvei og parkeringsplass ligger på kommunens eiendom (gnr 4 bnr 188). Vi ber om
kommunens tillatelse etter pbl. og som grunneier til å rydde skog og starte opp arbeidet med å
etablere P‐plassen.
Med vennlig hilsen

Ole Kristian Severinsen
Styreleder
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