
Fra: Arve Stallvik <arve@route66usa.info> 
Sendt: 10. september 2018 15:48 
Til: Arve Stallvik (arve@route66usa.info); Ås kommune 
Emne: Re: sak 18/02372 i Ås kommune- Saksbehandler Arve Bekkevard - 

Ås kommune - nye fakta i protest fra naboer ang nytt bryggeanlegg i 
Kjærnesveien, 1407 Vinterbro 

 

Hei igjen Arve Bekkevard 

 

1) Mine naboer kontaktet meg og sier at bukten syd for Kjærnes Brygge ( der de har søkt om å 

bygge et kommersielt brygge-anlegg) er et område som er FREDET FOR SJØFUGL / 

Regulert for sjøfugl og at svaner hekker der.  
 

2) De spesielle trærne av typen Svart Or er også fredet, sier de. Dette er naboer som har 

bodd 20 meter fra dette området i mange år. 

 

3) De sier at de som har søkt om bryggeanlegg KUN har rett til en bryggeplass hver helt inne 

ved land, og ikke som et langt brygge-anlegg som kolliderer med fredede plasser for sjøfugl, 

svaner etc. 

 

Dette til info, som tillegg til protesten fra samtlige naboer i området. 

 

Bekreft at dette er mottatt.  

 

Takk. 

 

 

Arve 

 

 

 

5. september 2018 kl. 14:02 skrev Arve Stallvik <arve@route66usa.info>: 
sak 18/02372 i Ås kommunes sak- og arkivsystem. Saksbehandler er Arve Bekkevard. 
 
Hei Arve Bekkevard 
 
Du kan ringe meg på 9066 7074 og maile meg om du trenger mer info. Naboer som har 

bodd her i mange år sier at området også er vernet pga fugle-hekking og svart-or-trær. 

Sjekk det. 
 
Tusen takk 
 
Arve 
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---------- Videresendt e-post ---------- 

Fra: Ås kommune <Post@as.kommune.no> 

Dato: 21. august 2018 kl. 08:42 

Emne: SV: Ås kommune - nye fakta i protest fra naboer ang nytt bryggeanlegg i 

Kjærnesveien, 1407 Vinterbro 

Til: Arve Stallvik <arve@route66usa.info> 

 

Din henvendelse er mottatt og er registrert på sak 18/02372 i Ås kommunes sak- og 

arkivsystem. Saksbehandler er Arve Bekkevard. 

Ved senere henvendelser som gjelder denne saken er det ønskelig at ovennevnte 

saksnummer oppgis.  

Med hilsen 

Arkivtjenesten i Ås kommune  

Telefon: 64 96 20 10 

E-post.: post@as.kommune.no 

 

Fra: Arve Stallvik [mailto:arve@route66usa.info]  

Sendt: 20. august 2018 09:34 

Til: Ås kommune; Arve Stallvik (arve@route66usa.info); Ragnhild Torsteinsrud Smith; 

Trond Holand; arnt.holand@outlook.com; bjoern.tingstad@fastener.no; 

egnilse2@online.no 

Emne: Ås kommune - nye fakta i protest fra naboer ang nytt bryggeanlegg i Kjærnesveien, 

1407 Vinterbro 

 

Til Ås kommune og Meinich Arkitekter ved Ragnhild Thorsteinsrud. 

Kjærnesveien 19.08.2018: 

Som avtalt med Tonje Kilaas Roen på telefon på sentralbordet hos Ås Kommune i dag 

20.august 2018 klokka 09.28 er dette nå sendt riktig  

( post@as.kommune.no ) og vil få et saksnummer og en saksbehandler senere. Vi ber dere 

bekrefte mottatt mail med brev og 6 vedlegg og holde oss orientert om saks-nummer og 

kontaktsperson / saksbehandler med riktig telefon-nummer og mail-adresse så snart dette er 

opprettet hos dere. 
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Se brev og 5 vedlegg med signaturer. Innhold: 

Nye fakta i protest fra alle naboer ang. nytt bryggeanlegg i Kjærnesveien, 1407 Vinterbro.  

Vennligst kontakt oss på tlf 90667074 og gi info om det er andre mail-adresser i Ås 

kommune dere vil ha denne informasjonen sendt til. Vennligst oppgi navn og tlf til saks-

behandler og evt om saken har fått et saks-nr nå.  

Mvh Arve Stallvik, på vegne av alle naboer.  

 

 

 


