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Visittkort
4985 Vegårshei
Telefon: 37 17 02 00
Telefaks: 37 17 02 01
vegarshei.kommune.no

UNNI JOHANSEN Enhetsleder
Vegårshei Bo- og omsorgssenter
Telefon: 37 17 02 54 Mobil: 489 95 654
E-post: unni.johansen@vegarshei.kommune.no

– levende og inkluderende

4985 Vegårshei
Telefon: 37 17 02 00
Telefaks: 37 17 02 01
vegarshei.kommune.no

INGER HELLAND SINES Enhetsleder
Vegårshei barnehager
Telefon: 37 16 95 14 Mobil: 913 29 777
E-post: inger.helland.sines@vegarshei.kommune.no

– levende og inkluderende

4985 Vegårshei
Telefon: 37 17 02 00
Telefaks: 37 17 02 01
vegarshei.kommune.no

HELGE SINES Skogbruksjef
Telefon: 37 17 02 13 Mobil: 950 72 375
E-post: helge.sines@vegarshei.kommune.no

– levende og inkluderende

Brevark

Vegårshei Kommune
Myra
4985 Vegårshei
Telefon:
37 17 02 00
Telefaks:
37 17 02 01
E-post: post@vegarshei.kommune.no
Hjemmeside: www.vegarshei.kommune.no
Bankkontonr.: 2938.05.01706
Organisasjonsnr.:

Vegårshei NMU speidere
v/ Karstein Voje

964 965 048

Dato:17.12.2007
Vår ref: 2007/245-24/
Deres ref:
Saksbehandler:
Kjersti Vevstad Haugsvær / 37 17 02 18

INVITASJON TIL Å BIDRA TIL BEITE- OG KOPPLAMPROSJEKT I MYRA
I 2008 OG 2009
Utviklingsprosjektet til Vegårshei kommune, “Den levende bygda”, har flere arbeidsgrupper og delprosjekter, deriblant begeistRINGen for kulturlandskap som består av Lars Espeland, skogbrukssjef
Helge Sines, jordbrukssjef Katrine Solheim Aas og undertegnede.
Begeistringen for kulturlandskap jobber med flere prosjekter, blant annet tar vi sikte på å rydde
innfartsårer samt åpne opp sentrumsnære områder, feks i Myra. Under årets sommer ble det kjøpt
inn ei ryddesag og engasjert ungdom til sommerjobbing for å få ryddet blant annet jordet vis-à-vis
kommunehuset.
Nå ser begeistringen for seg nye, alternative tiltak for å holde det åpne landskapet i hevd også i
årene fremover. Derfor ønsker vi å dra i gang et toårig beite- og kopplamsprosjekt i håp om at vi kan
etablere noen nye tradisjoner for ivaretaking av kulturlandskap på Vegårshei.
Bakgrunn og ideer
Vi ser for oss at et slikt prosjekt som vi her ønsker, i første omgang krever at sauebønder i kommunen er villige til å gi bort eventuelle trillinglam (det tredje lammet) slik at vi har 12-15 lam som kan
beite. Så er vi avhengige av at grunneiere i tillegg til Vegårshei kommune ønsker beitedyr på sine
områder.
Dernest ser vi for oss at området vis-à-vis kommunehuset (om lag 30 dekar) blir inngjerdet og
tilrettelagt mht vannkilde og råmelksforing i kar slik at lammene kan bringes hit. Lammene trenger
tilsyn daglig blant annet for å se til at de har nok råmelk i kar og etter hvert at vannkilder fylles når
de går over til å bare spise gress. Og det er av den grunn at vi henvender oss til Vegårshei NMU
speidere. Er dette en oppgave speiderne ville kunne påta seg, å etterse i det daglige at lammene har
det de trenger av vekstvilkår?
Med vennlig hilsen

Kjersti Vevstad Haugsvær
Kjersti Vevstad Haugsvær
prosjektleder
Den levende bygda

Kopi til: begeistringen for kulturlandskap, rådmann og ordfører
i Vegårshei kommune

Brevark
med side 2
Vegårshei Kommune
Myra
4985 Vegårshei
Telefon:
37 17 02 00
Telefaks:
37 17 02 01
E-post: post@vegarshei.kommune.no
Hjemmeside: www.vegarshei.kommune.no
Bankkontonr.: 2938.05.01706
Organisasjonsnr.:

Lindal Hus AS
Ljøstad
4985 Vegårshei

964 965 048

Dato: 28.02.2007
Vår ref: 2007/66-2/13/28
Deres ref: Ellen Sines
Saksbehandler:
Tore Smeland / 37 17 02 23

GRO ELISABETH ØDEGÅRD OG PETER ROLAND RUNEBORG, TILLATELSE TIL
TILTAK FOR OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I RAUDSANDLIA HYTTEFELT, TOMT 28,
GNR. 13, BNR. 28I 2008 OG 2009
Tiltakshaver:

Gro Elisabeth Ødegård og Peter Roland Runeborg

Ansvarlig søker: Lindal Hus AS
Saksbehandlers avgjørelse:
Saken er behandlet i samsvar med plan- og bygningslovens § 93 og i henhold til delegasjonsreglementet.
1. Det gis tillatelse til tiltak i samsvar med søknaden, og på grunnlag av innsendt kontrollerklæring
for prosjektering fra Lindal Hus AS datert 14.11.06 vedr. bygningsmessige arbeider mv, og fra
Bergan Maskin AS datert 12.01.07 vedr. grunnarbeider.
2. Fritidsboligen skal plasseres som vist på mottatt kart/situasjonsplan.
3. Godkjennelsen gis på betingelse av at byggearbeidet følger plan- og bygningsloven med forskrifter.
4. Når arbeidene er utført, skal ansvarlig søker sende inn kontrollerklæringer for utførelse og be
om ferdigattest.
5. Det gis ansvarsrett til følgende firmaer og personer:
− Lindal Hus AS godkjennes som ansvarlig søker (SØK), ansvarlig prosjekterende (PRO) og
ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen (KPR), ansvarlig utførende (UTF) og ansvarlig
kontrollerende for utførelsen (KUT) for bygningsmessige arbeider, tiltaksklasse 1
− Bergan Maskin AS godkjennes som ansvarlig prosjekterende (PRO), ansvarlig kontrollerende
for prosjekteringen (KPR), ansvarlig utførende (UTF) og ansvarlig kontrollerende for utførelsen
(KUT) for grunnarbeidene, tiltaksklasse 1
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Lovgrunnlag:
Plan- og bygningslovens § 93, samt forskriftene til denne loven.
Plangrunnlag:
Reguleringsplan for Raudsandlia I og II, vedtatt
av kommunestyret
k-sak
96/1999 den 14.12.99, sist
Søknad
om tillatelse itil
tiltak:
revidert 06.12.01.
Søknaden (oversendelsesbrevet) er datert 12.01.07 og mottatt (journalført) i kommunen den 15.01.07.
Tiltaket ligger i område avsatt til byggeområde fritidsbolig.

Søknadstypen er ett trinns søknad.

Godkjenning av ansvarlig søker og øvrige foretak for ansvarsrett:
Saksbehandler
har ingen øvrige
merknader
til foresøknaden.
Lindal Hus AS og Bergan Maskin AS godkjennes
begge i fagområder
som nevnt
foran i hht
takenes sentrale godkjenninger.

Diverse:
Tillatelsen faller bort hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år, eller innstilles i lengre tid enn 2 år,
jfr. plan- og bygningsloven § 96.
Denne avgjørelsen kan påklages til fylkesmannen, i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 15. Klagen må være skriftlig og sendes innen 3 uker, jfr. forvaltningslovens § 29.
Med hilsen

Tore Smeland
Tore Smeland
avdelingsingeniør
Enhet for teknikk og samfunn

Side 2-ark
er standarisert
med kun logo

Kopi:
- Gro Elisabeth Ødegård og Peter Roland Runeborg, Klyveflata 5, 3740 Skien (tiltakshaver)
- Bergan Maskin AS, Ljøstad, 4985 Vegårshei
- Halvard Mjåvatn, Raudsandlia, 4985 Vegårshei (grunneier)

Kopi til: begeistringen for kulturlandskap, rådmann og ordfører
i Vegårshei kommune

Brevark
formelle brev

Vegårshei Kommune
Myra
4985 Vegårshei
Telefon:
37 17 02 00
Telefaks:
37 17 02 01
E-post: post@vegarshei.kommune.no
Hjemmeside: www.vegarshei.kommune.no
Bankkontonr.: 2938.05.01706
Organisasjonsnr.:

Vegårshei NMU speidere
v/ Karstein Voje

964 965 048

Dato:17.12.2007
Vår ref: 2007/245-24/
Deres ref:
Saksbehandler:
Kjersti Vevstad Haugsvær / 37 17 02 18

AVSLAG PÅ BYGGESØKNAD
Utviklingsprosjektet til Vegårshei kommune, “Den levende bygda”, har flere arbeidsgrupper og delprosjekter, deriblant begeistRINGen for kulturlandskap som består av Lars Espeland, skogbrukssjef
Helge Sines, jordbrukssjef Katrine Solheim Aas og undertegnede.
Begeistringen for kulturlandskap jobber med flere prosjekter, blant annet tar vi sikte på å rydde
innfartsårer samt åpne opp sentrumsnære områder, feks i Myra. Under årets sommer ble det kjøpt
inn ei ryddesag og engasjert ungdom til sommerjobbing for å få ryddet blant annet jordet vis-à-vis
kommunehuset.
Bakgrunn og ideer
Vi ser for oss at et slikt prosjekt som vi her ønsker, i første omgang krever at sauebønder i kommunen er villige til å gi bort eventuelle trillinglam (det tredje lammet) slik at vi har 12-15 lam som kan
beite. Så er vi avhengige av at grunneiere i tillegg til Vegårshei kommune ønsker beitedyr på sine
områder.
Dernest ser vi for oss at området vis-à-vis kommunehuset (om lag 30 dekar) blir inngjerdet og
tilrettelagt mht vannkilde og råmelksforing i kar slik at lammene kan bringes hit. Lammene trenger
tilsyn daglig blant annet for å se til at de har nok råmelk i kar og etter hvert at vannkilder fylles når
de går over til å bare spise gress. Og det er av den grunn at vi henvender oss til Vegårshei NMU
speidere. Er dette en oppgave speiderne ville kunne påta seg, å etterse i det daglige at lammene har
det de trenger av vekstvilkår?
Med vennlig hilsen

Kjersti Vevstad Haugsvær
Kjersti Vevstad Haugsvær
prosjektleder
Den levende bygda

Kopi til: begeistringen for kulturlandskap, rådmann og ordfører
i Vegårshei kommune

Konvolutter

Vegårshei Kommune
Myra
4985 Vegårshei

Vegårshei Kommune
Myra
4985 Vegårshei

PowerPoint

OVERSKRIFT
•
•

Eksempler
Eksempler

Liquat. Uptat. Ex enis nim vel doluptatetue magnisis at.
Cumsandrem irit nostrud ercidunt augiati ncipis nim il
ut veDunt utatuero odolor illaoreet non eriurer cipissequis doloreet, commolesto od ming er iuscidunt alam.

Annonser

MUSIKKLÆRER/ MUSIKER
Vegårshei skule, SFO og PPT er en 1.-10. skole med ca
270 elever og omlag 40 ansatte. Skolen er godt utstyrt
og har egen arbeidstidsavtale og arbeidsplasser for
personalet. IKT er et av skolen satsningsområder.
Skolen er i vekst og har blant annet derfor behov for
flere dyktige ansatte.
Vi har en ledig inntil 50 % fast stilling som lærer/
musiker fra 10.09.07. Det søkes etter en person som
i hovedsak kan undervise i musikk. Er du en musiker/
komponist/dirigent er det positivt for stillingen.
Ellers vektlegges personlig egnethet, øvrig utdanning
og praksis. Gode arbeids- og lønnsvilkår. Ved internt
opprykk vil en midlertidig stilling bli ledig.
Kontakt inspektør Erik Hjelmberg tlf 48 88 02 03 eller
inspektør Odd Arne Eliassen tlf 48 88 02 06.
Kommunen benytter elektronisk søknad. Skjemaet,
som du finner på kommunens heimeside,
www.vegarshei.kommune.no må være kommunen i
hende innen 24.september 2007.
Trenger du hjelp til å skrive en elektronisk søknad, kan
du henvende seg til kommunen eller til NAV-kontoret i
din hjemkommune.

REGULERINGSPLAN FOR LJØSTAD – melding om igangsatt planarbeid
I h.h.t. plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 1 kunngjøres med dette at det er satt i gang arbeid med å utarbeide
reguleringsplan for Ljøstad, Vegårshei. Planområdet dekker reguleringsplanområdet for Ljøstad – Ljøstadsaga, RV 416 fra
avkjørsel Ljøstadgårdene til ned mot avkjørsel Sagaveien samt områder sør og øst for RV 416 ned til Øvre Korsdalstjenn og
inn mot Ljøstadåsen.
Formålet med planen er å legge tilrette for industri øst for RV 416 og nord for Kyrhagen, finne egnet trase for RV 416 (noe
utretting) med fortau/gang sykkelvei gjennom området fram til avkjørsel Ljøstadgårdene samt vurdere arealbruken i
resten av området i forhold til bolig, landbruk og byggeforbudssone mot vassdrag mm. Det vil bli holdt et åpent møte vedr.
planarbeidet på kommunehuset 7. september kl. 18.00. Evt. merknader til planarbeidet må være Vegårshei kommune, enhet
for teknikk og samfunn, 4985 Vegårshei i hende senest mandag 02.10.2006.
Enhet for teknikk og samfunn

