
Fra: Bertha Solheim Hansen 
Sendt: 27. november 2014 09:05 
Til: 'Frode Edmund Lorentzen' 
Kopi: Christian Elind (christian.elind@gmail.com); lill-aa@online.no; ei-

ber3@online.no; goran.akerberg@akerberg.nhn.no; Arve Bekkevard 
Emne: Gnr 42 Bnr 82 - Lyngveien 3 - Parkering - svar på spørsmål fra Lyngveien 2b 
 
Hei. 
Vi har også mottatt e-post datert 18.11.2014. 
Svar er listet opp: 
- Brev med tidsfrist sendes ut nå. 
- Om umulig gjøring av parkering og jernbanesviller på veiskulder, e-post er sendt over til Veisjefen Olaug 
Tallerås som svarer. 
- Om de mange biler som er parkert i veien, det er vanskelig å si hvem de parkerte biler tilhører. Så snart 
parkeringsplassene er etablert i henhold til Situasjonskart B datert 22.10.2014 vil vi få en klarhet i 
situasjonen. 
Nye e-poster og dokumenter tas med i saken til HTM den 11.12.2014. 
 
Med hilsen 
Bertha Solheim Hansen 
Bygningsavdelingen / avdelingsingeniør 
Telefon: 64 96 24 30 
  
 
 
Ås kommune 
Skoleveien 1, 1430 ÅS  
Sentralbord: 64 96 20 00 
www.as.kommune.no 
 

-posten 
  
 
 
 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Frode Edmund Lorentzen [mailto:edm-lore@online.no]  
Sendt: 25. november 2014 13:06 
Til: Bertha Solheim Hansen 
Kopi: Ås kommune 
Emne: SV: 14/00596-42 - Gnr 42 Bnr 82 - Lyngveien 3 - Parkering - Nødvendig dokumentasjon før 
etablering av parkering. 
 
jeg forventer at du svarer på spørsmål vedrørende frister for etablering av parkeringsplasser mm. I dag er 
det 6 biler parkert utenfor og som sperrer min innkjørsel. Vi har som vanlig tatt bilde og filmet 
parkeringene. Jeg forventer at kommunen følger opp dette og at vår henvendelse blir besvart. 
 

http://www.as.kommune.no/
mailto:edm-lore@online.no


Vedlagt følger bilder av noen av parkeringene vi har tatt bilde av i det siste. Av bildene fremgår det klart 
og tydelig at det er flere enn 4 biler som er parkert her - og det er gateparkering som bl.a. sperrer vår 
innkjørsel!  
 
Hilsen  
 
Frode Lorentzen 
Lyngveien 2b 
1430 Ås 
 
> From: Frode Edmund Lorentzen [edm-lore@online.no] 
> Sent: 2014-11-18 18:15:37 CET 
> To: Bertha Solheim Hansen [Bertha.Hansen@as.kommune.no] 
> Subject: SV: 14/00596-42 - Gnr 42 Bnr 82 - Lyngveien 3 - Parkering - Nødvendig dokumentasjon før 
etablering av parkering. 
>  
> Hva er fristen for at parkeringsplassene blir etablert? Dette gjelder pasientparkeringene, Åkebergs 
egne parkeringsplasser samt fjerning av jernbanesviller som er plassert på veiskulderen. Vi forlanger nå 
at kommunen umuliggjør parkerings vis a vis vår innkjørsel da vi er lei av aktivitetene her. 
>  
> Vi registrerer at det over flere dager har vært over 7 biler parkert gatelangs, noe vi har dokumentert 
med bilder. Man trenger ikke å være intelligent for å kunne telle antallet pasienter man har, men når 
man bevisst gir feilaktige opplysninger til kommunen, bør dette ha konsekvenser.  
>  
>  
>  
> Med hilsen 
> Frode Lorentzen 
>  
>  
> > From: Bertha Solheim Hansen [Bertha.Hansen@as.kommune.no] 
> > Sent: 2014-10-28 09:47:30 CET 
> > To: 'Gøran Åkerberg' [goran.akerberg@akerberg.nhn.no], 'Arkitekthuset Knut H. Knudsen' 
[knut@arkitekt-knudtsen.no] 
> > Cc: 'Christian Elind' [christian.elind@gmail.com], 'Christian Lilleheier Aarset og Helene Lie Røhr' [lill-
aa@online.no], 'Einar Berg' [ei-ber3@online.no], 'Frode Edmund Lorentzen' [edm-lore@online.no], 
Marit Roxrud Leinhardt [Marit.Leinhardt@as.kommune.no] 
> > Subject: 14/00596-42 - Gnr 42 Bnr 82 - Lyngveien 3 - Parkering - Nødvendig dokumentasjon før 
etablering av parkering. 
> >  
> > Hei. 
> > Dette dokumentet og dokument -41 har blitt liggende i saksbehandlingssystemet uten å gå ut. 
> > Vi beklager dette og oversender det nå. 
> >  
> >  
> > Med hilsen 
> > Bertha Solheim Hansen 
> > Bygningsavdelingen / avdelingsingeniør 



> > Telefon: 64 96 24 30 
> >  
> >  
> > [Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: C:\InkscapePortable\Data\settings\path3011.png] 
> > Ås kommune 
> > Skoleveien 1, 1430 ÅS 
> > Sentralbord: 64 96 20 00 
> > www.as.kommune.no<http://www.as.kommune.no/> 
> >  
> > PTenk på miljøet før du printer ut denne e-posten 
> >  
> >  
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