Fra: arild nørstebø [anorstebo@gmail.com]
Til: Christina Nystuen [christina.nystuen@oyer.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 03.12.2021 16:52:12
Emne: Re: Om søknad om bruksendring gbnr. 142/12
Vedlegg: IMG_0365.HEIC
Beklager, det kommer her:

Sendt fra min iPhone

3. des. 2021 kl. 14:33 skrev Christina Nystuen <christina.nystuen@oyer.kommune.no>:

Takk for tilbakemelding.
Er nabovarslingen (gjenpart skal følge søknad) sendt kommunen? Har ikke vært i stand til å finne dette i
tilknytning til saken.
Vennlig hilsen Christina
Fra: arild nørstebø <anorstebo@gmail.com>
Sendt: fredag 26. november 2021 14:33
Til: Christina Nystuen <christina.nystuen@oyer.kommune.no>
Kopi: hugo@wingesenter.no
Emne: Re: Om søknad om bruksendring gbnr. 142/12

Vedlegg til søknad om bruksendring gbnr. 142/12.
Begrunnelse for søknad om dispensasjon.
Winge helseheim har tilbydd rekonvalesent‐opphold gjennom mange år i samarbeid med
rikstrygdeverket, fram til ‐70‐tallet. Winge Turistheim har tilbydd overnatting deretter, og driften
opphørte i 1999. Foretaket hette da Trollbo hotell. Etter det har det vært i vårt eie og brukt til bolig og
privat overnatting.
Det søkes dispensasjon fra plan‐og bygningsloven som regulerer området til LNF‐formål. Fordelen med
dispensasjon er at stedet kan ta opp igjen virksomheten som omsorgssenter/overnattingssted da det
ligger i naturskjønne omgivelser med nær avstand til skog og mark. Det egner seg til friluftsliv og
rekreasjon i naturen både sommer og vinter. Det kan også gi arbeidsplasser og skatteinntekter til
kommunen.
Ulempen ved å ikke få innvilget søknaden er at bygningsmassen ikke blir brukt og vedlikeholdt, og det
kan gi tap av virksomhet og arbeidsplasser.
Det er sendt nabovarsel med beskrivelse av planene til alle naboer den 25.10.21 og det har ikke kommet
innvendinger.
Med hilsen
Arild Nørstebø
26.11.2021

Sendt fra min iPhone

17. nov. 2021 kl. 11:54 skrev Christina Nystuen <christina.nystuen@oyer.kommune.no>:
Hei!
Vi har ikke hørt noe mer om denne saken, og vil bare forsikre oss om at dere gir beskjed om
hva dere ønsker videre når dere er klare for det.
Vennlig hilsen Christina N

