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ReferanseID NES105-1008946

Organisasjon
Privatperson

Innsender

Tone
Fornavn

Høglien
Etternavn

Fjukvegen 328 1925 Blaker
Adresse Postnr Poststed

95245224  
Mobilnr. epostadresse

Østre Udnes Misjonsforening v/Marit Søgård
Fornavn Etternavn

Boddingfjellet 12 2150 Årnes
Adresse Postnr Poststed

marit.sogaard@gmail.com 99702484
Mobilnr. epostadresse

Consto AS  
Fornavn/ Etternavn  

Vormsundvegen 4 2150 Årnes
Adresse Postnr Poststed

 63910123
Mobilnr Epostadresse

Knatten og Solhaug vurdert til boligområde
Foreløpig navn på arealinnspillet

Knatten, Knattenlia 2, 2150 Årnes
Eiendommens adresse/ stedsnavn

175/279
Aktuelle gårds- og bruksnummer

Boligbebyggelse
Hva skal eiendommen benyttes til/ ønsket arealformål?

 
Antatt boligtype(r) og antall

Arealinnspill til kommuneplanens arealdel (v. 9) - NES105-1008946
1 / 2



Her må du legge ved et kartutsnitt av aktuelt område

Fikk til stor fortvilelse beskjed at Solhaug og Knatten er vurdert til boligområde med høringsfrist i dag.
Knatten er et historisk sted, og ble bygd av min bestefar. Dette var hans drøm, og han jobbet så hardt
for å få opp dette bygget som er svært sjelden at en privatperson kunne klare å få til på den tiden. Det
er et stort bygg, og er ikke satt opp av noen med mange penger, men han jobbet og slett i mange år.
Det er en veldig stor trebygning, og det var en periode et av de største trebygningene i Akershus, hvis
det ikke er blant de fortsatt. Leilighetene er nylig pusset opp, og det er fortsatt møter i salen. Søgård-
slekta har fortsatt dette som vårt samlingsted, både til jubileer, brylluper, familiesammenkomster,
minnesamvær osv. Dette er grunnmuren i vår familie, og vi er veldig mange etterkommere etter Anne
og Jakob Søgård her i Nes kommune. Vår bestefar Jakob Søgård gjorde veldig mye for Nes
kommune. Han startet aldershjem, bussruter og var en av de som bygde Øvrevegen til Årnes fra
Haga. Våre forfedre valgte å selge dette huset veldig billig til misjonen for at de nettopp skulle
fortsette sitt gode arbeid. Ser derfor på det som svært upassende at Nes kommune i det hele tatt kan
vurdere dette. Det må finnes andre steder å bygge på.

Eventuelle kommentarer

3,66
Områdets størrelse i dekar

3,66
Dagens arealbruk

Kart over Knattenlia
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