
Fra: Ivar T. Tvenge[itvenge@online.no]
Dato: 23.11.2017 13:50:21
Til: Eidsvoll Post
Kopi: klofta@aktiv.no
Tittel: SV: Utbyggingsavtale Grindatunet B3 - gnr. 127, bnr. 82.- "Tredje rullebane" - Event. Dele og byggeforbud.

Eidsvoll kommune.
 
Viser til nedenståede e‐post samt nyheter ifb. med "tredje rullebane". Viser også til telefonsamtale med dem.
I denne omtalte sak har Ullensaker kommune nedlagt byggeforbud. Vil det også skje med Eidsvoll Kommue og i
tilfelle når og med eventuelle forbehold ?
Iflg. telefonsamtale med AVINOR i forrige uke, ville ikke de kunne uttale seg eksakt om saken før til våren 2018.
I fall planene om den "tredje rullebanen" skulle bli aktuelle vil det bli naturlig og stille spørsmål om erstatning ifb.
med godkjente og igangsatte prosjekter mm. Er også informert om antatte støyforhold og at disse vil bli
betydelige.
Undertegnede er sentral ifb. med kjøpekontrakt av 19.01.2006 med Knut Kopperud ifb. med gnr. 127, bnr. 82, 83 og
84 i Eidsvoll.
Det er uenighet mellom Eidsvoll Verk Tomteselskap AS og undertegnede om formaliteter og eierforhold. En
godkjennelse av prosjekter på bnr. 82 og 84 basert på forannevnte sak kan skape negative forhold for Knut
Kopperud og meg. Jeg tør be å bli løpende orientert om saksforløpet.
 
Personlig mener jeg at det er viktig med rask reaksjon, spesielt med tanke på de flerfoldige kjøpere av leiligheter
som kan komme i en utsatt og lite hyggelig situasjon ‐ uforskylt.
 
 
Med vennlig hilsen
 
 
Ivar T. Tvenge
950 21328 67 41 08 15
 
 
Kopi: Knut Kopperud.
 
  
Fra: Ivar T. Tvenge [mailto:itvenge@online.no]

Sendt: 14. november 2017 15:01
Til: post@eidsvoll.kommune.no
Emne: Utbyggingsavtale Grindatunet B3 - gnr. 127, bnr. 82.
 
 
Hei.
 
Det henvises til utbyggingsavtale ifb. med overnevnte.
Undertegnede er den reelle kontraktspartner ifb. med bl.a. gnr. 127, bnr. 82 m.fl. og derfor ikke noen 3. part.
Jeg aksepterer ikke avtalen.
Om ønskelig vil forholdet bli mer utdypet.
 
Med vennlig hilsen
 
Ivar T. Tvenge
950 21328


