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Nyheter

Uro på institusjon i Jevnaker

JEVNAKER: Tirsdag kveld fikk Nordre Buskerud politidis-

trikt telefon om uro på en institusjon for ungdom i Jevnaker. En politipatrulje rykket ut til institusjonen. På samme
tidspunkt fikk politiet melding om personer som skal ha
kjørt en uregistrert bil i området.

NYHETStips

Telefon: 61 31 31 32
E-post: tips@hadeland.net
SMS/MMS: kodeord hltips til 2005

Overrasket over Bisling
n Fungerende ordfører Halvor Bratlie (Sp) forventer samarbeid
– Jeg er forbauset over
at Bislingen Eiendom
går så sterkt ut mot
folk de er avhengige
av å samarbeide med,
sier Bratlie.
Atle Nielsen
an@hadeland.net l 918 98 881

LUNNER: Onsdag skrev Hadeland
om hvordan Lunner Almenning,
som eier tomta der Bislingen
Eiendom AS ønsker å bygge et
høyhotell, opplever manglende
vilje fra sistnevnte selskap til å
forlenge festeavtalen for tomta.
Nåværende avtale løper ut 1. januar 2031. Ifølge allmenningens
advokat må, hvis partene ikke
blir enige om forlengelse eller
salg, all bebyggelse fjernes fra
tomta innen den tid. Bislingen
Eiendoms advokat mener festekontrakten «er evigvarende».

To verdener

Bratlie, mannen som er kommunenes øverste politiske leder
i ordfører Harald Tyrdals feriefravær, forteller at onsdagens
oppslag i Hadeland kom uventet
på ham.
– Dette er to fronter som påstår
ting som ikke stemmer overens
med hverandre. De oppholder
seg tilsynelatende i to forskjellige verdener, sier den fungerende
ordføreren.
Han reagerer spesielt på ord
og formuleringer som brukes av
Schiong og Mysen i Bislingen Eiendom. I en e-post til Hadeland
tirsdag skrev de blant annet at
Lunner Almenning bedriver «et
lavmål i grunneierskap», prøver
å sabotere Bislingen-planene og
«medvirker bare til å mele sin
egen kake».
– De kommer beskyldninger
om det ene og andre. Jeg er veldig overrasket over hvor krast de

n – Sc

fakta
n Bislingen Eiendom AS har
i lang tid jobbet med planer
for å etablere et hotell på
«Markas tak».
n Etter hvert falt utbyggernes
valg ned på et 13 etasjer
høyt Snøhetta-design.
n Bygget med 198 rom skal
etter planen være klimanøytralt.
n Høringsfristen for prosjektets reguleringsplan gikk ut
20. august, og i den forbindelse ytret grunneier Lunner
Almenning sine synspunkter
rundt manglede avklaring
for tomta.
n Bislingen Eiendom på sin
side mener de har en «evigvarende festekontrakt».

uttaler seg mot noen som de er
nødt til å samarbeide med for å
realisere planene sine, sier Bratlie.
Og legger til forståelse for allmenningens situasjon.
– Lunner Almenning må ivareta
sin virksomhet og sine interesser
som grunneier, sier Sp-mannen.

– Ikke styrket ut av det

Han er samtidig forundret over at
Bislingen Eiendom ikke har hastverk med å forlenge avtalen.
– Alle skjønner at 19 år er for
kort tid. De burde i det minste
hatt en intensjonsavtale på plass,
med et innbakt forbehold om at
reguleringsplanen blir godkjent,
sier han.
Bratlie er imidlertid ikke veldig redd for at dette skal sette
stopper for realiseringen av hotellprosjektet.
– Jeg forventer at de kommer
til en løsning og at de i alle fall
snakker sammen ansikt til ansikt,
og ikke gjennom pressen. Lunner
kommune har brukt betydelige

MYE HJELP: – Kommunen har brukt
store ressurser på Bislingen-prosjektet. 
Arkivfoto: Siv Ellefsrud

ressurser i planleggingsarbeidet,
så det bør bli en ordning. Men
jeg tror ikke Bislingen Eiendom
akkurat har styrket sin posisjon
etter dette, sier Bratlie.
– Schiong og Mysen mener
at kommunen må gripe inn
og true med ekspropriasjon.
Hvor aktuelt er det?
– Det er utelukket slik det ser
ut i dag. Lunner Almenning er
jo den parten som viser vilje til
å komme til en løsning. Politisk
forholder vi oss til sakspapirene.
Bislingen Eiendom legger for
stor vekt på at vi skal gripe inn,
sier Bratlie.

– Strukket oss langt

Den fungerende ordføreren minner samtidig om politikernes
samlede standpunkt til næringsutvikling på Bislingen.
– Lunner kommune har hele
tiden vært positive til planene, og
jeg føler kommunen har strukket
seg langt for å få saken dit den er
i dag, sier Bratlie.

FORSTÅR ALLMENNINGEN: – Som grunneier og foretak må Lunner Almenning ivareta

Sier nei til Vestre Gran
Rådmannen i Gran
vil ikke åpne pengepungen for småsamfunnsprosjektet i
Vestre Gran.
Haakon Kalvsjøhagen
hka@hadeland.net l 992 59 741

FÅR IKKE PENGER: Det var mange til stede
da Fokus Vestre Gran ble stiftet i mars. Nå
sier rådmannen i Gran nei til å støtte småsamfunnsprosjektet i grenda økonomisk.

Arkivfoto: Torstein Dahl

Vestre Gran: Ennå gjenstår
det å se om politikerne følger
opp rådmannens innstilling. Formannskapet behandler søknaden
om midler fra Fokus Vestre Gran
torsdag til uken.

Fokus Vestre Gran ble stiftet i mars i år. Stiftingen var
utgangspunkt for å sette i gang
et småsamfunnsprosjekt, etter
modell fra Bjoneroa. Ønsket
fra Vestre Gran var støtte på
200.000 kroner årlig i tre år,
både fra Gran kommune og
Oppland fylkeskommune.
Fylkeskommunen støtter ikke
prosjektet, både fordi Vestre Gran
ikke ligger innenfor det distriktspolitiske virkemiddelområdet, og
heller ikke kan sammenlignes
med Bjoneroa i forhold til beliggenhet og kommunikasjoner.

Og nå sier altså rådmannen
i Gran nei. Derimot sier han at
kommunen er positivt til innbyggerinitiativet, og vil bistå
med menneskelige og faglige
ressurser så langt kapasiteten
rekker. Kommunen går også
gjerne i dialog med Fokus Vestre Gran for å diskutere alternative løsninger for å bidra til
gjennomføringen av tiltakene
Fokus Vestre Gran har foreslått.
I søknaden om støtte har
organisasjonen listet opp en
rekke tiltak de ønsker å jobbe

for. Blant annet sentrumsnær
tilgang til Randsfjorden med
båtplasser, etableringa av attraktive boplasser og nye boformer, og at Grymyr skal bli et
naturlig sentrum i Vestre Gran.
Stedet skal også gjøres attraktivt for barnefamilier, samtidig
som det legges til rette for at
eldre kan bli boende. Tilgangen til friluftsområder skal gjøres god, samtidig som det skal
tilrettelegges for organiserte
aktiviteter som ivaretar interessene i bygda.

