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Høringsinnspill til kommuneplanen 2022-2040

Innspill av arealer på Brårud, nord for Brårud skole, Gunnerudberget. 

Det er ønskelig med et utvidet areal for skolen nord for dagens Brårud skole. Skolen er lokalisert på
eiendommen 32/120. Skolen vokser og det vil styrke skolen med et utvidet uteområde, i tillegg til det
skolen i dag selv eier og leier. 

I tillegg ønskes det at arealene også kan brukes til bolig. Brårud er et flott boområde i dag med god
bussforbindelse og veiforbindelse til Jessheim og Gardermoen. Det er lite nybygg. Det er stor
etterspørsel etter alle type boliger, både til førstegangsetablering, vanlige familieboliger og
seniorboliger. Brårud har i dag en nærbutikk, og flere boliger vil styrke og sikre at tettstedet vil bestå
og utvikle seg og sikre lokalbutikken i fremtiden. Det er av betydning at Nes kommune bevarer, sikret
og utvikler de mange fine mindre tettstedene slik at de skal forbli gode og fine oppvekstmiljøer:
Brårud er et av flere fine små tettsteder rundt i Nes kommune. Brårud har en meget sentral
beliggenhet med kort vei til kommunesentrene både i Eidsvoll, Ullensaker og Nes. Samt et flott
idrettsanlegg, fine turstier sommer som vinter, samt kort veg til Vorma og Svanefossen.

Det er tenkt atkomst over eiendommen 32/120- sør på 33/4. Innspillet kommet ikke i konflikt med
dyrket mark. Det er offentlig vann og avløp rett ved. Løsninger for overvann løses slik dagens
byggeforskrifter krever det på egen grunn. 

Hele arealet er på i underkant av 40 dekar. Inntil 10 dekar er tenkt til utvidelse av skoletomt. Det
resterende er tenkt til vei/ grøntbelter, lekeplass og boliger. 

Det vil kunne være inntil 20-25 førstegangsetableringsboliger, 5-10 eneboliger og 10-15 seniorboliger.
Samlet vil området på 30 dekar kunne gi inntil 50 nye boenheter på Brårud. En variasjon i
boligtypologien vil også bidra til en mulighet for å kunne flytte innbyrdes på hele tettstedet Brårud.
Flere og flere ønsker seg en enkler og mindre bolig på sine eldre dager, og i dag er ikke slike boliger å
oppdrive på Brårud. 

Grunneier er Thor Olav Sundby og forslagsstiller er Paal Mogens Furuseth og Hoppensprett Brårud
Barne og Ungdomsskole.
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