
From:                                 "Janne Isdal" <janne1973@live.no>
Sent:                                  Thu, 30 Jun 2022 17:15:45 +0200
To:                                      "Postmottak Orkland" <postmottak@orkland.kommune.no>
Subject:                             Ang. Parkering ved den Gode hyrdes kapell

Hei.
Viser til tidligere forslag, fremmet overfor Ivar Lillery i fjor høst. Lillery deltok da på møte med 
beboere i Parkvegen, rømmesvegen, søster signes veg, Njardargt, Wilmannsvei og kjelveien. 
Anledningen var ønske om kommunal støtte til asfaltering. I den forbindelse tok jeg opp behovet 
for asfalterte parkeringsplasser langsmed kirkegården ved Wilmannsvei. Det er stadig besøkende 
som parkerer der, da de har familie begravd i sør-vestlig hjørne. I tillegg er den fire meter brede 
kanten utenfor gjerdet, alltid i skjemmende forfatning. 
Her kunne man både løst problemet med vedlikehold, samt anlagt sårt tiltrengte 
parkeringsplasser. Ved gravferder er det fullparkert, og iblant kaotiske tilstander i Njardargate, 
som Forøvrig er en ganske traffikert gate. 
Jeg vedlegger et par bilder, til illustrasjon på en «typisk» dag. Jeg har fått de ulike 
bileiernes/besøkendes tillatelse til å bruke bildet.
Jeg ber om at min henvendelse fra i fjor høst rettes til rette vedkommende. Jeg håper at 
kommunen kan vurdere foreslått tiltak, med asfaltering for nye parkeringsplasser ved kapellet.

Mvh Janne Isdal

ADVARSEL: Denne e-posten kom fra utenfor organisasjonen. Ikke klikk på lenker eller 
åpne vedlegg med mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt. 
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