Detaljregulering for Kopperud bydelssenter - Medvirkningsmøter
Ifm. varsel om oppstart av Detaljregulering for Kopperud bydelssenter, er det planlagt medvirkningsmøter.

Listen nedenfor viser dato, tidspunkt og sted for møtene de ulike aktørene inviteres til. VELKOMMEN!
Aktør
Kopperud skole
Kopperud Auto Senter AS/Circle K
Rema 1000/ Sørlie-Sannes Dagligvare AS
Andre bedrifter i planområdet: Levangs Schnitzelhus,
Frisørhjørnet Ann Kristin Hamborg, Lib Øyvind Berg,
Ramfjord Innovation AS, Mixing Shop Bente
Bjørnødegård
Norges handikapforbund Gjøvik, Sørbyen arbeiderlag,
Vedlikeholdsutvalget og andre lag og foreninger som
har interesser ifm. planområdet
Beboere innenfor planområdet: Kopperud Sentrum
borettslag (Kalkvegen 5 og 7) SIT (Kalkvegen 11)
Boliger som er naboer til planområdet: Kopperud 1 og
Kopperud 2 Borettslag, naboer i Melbyvegen,
Fagerlivegen, og de som ligger ved planområdet
langs sørvestsiden av Kalkvegen og østsiden av
Vestre Totenveg.
Barn- og unges representant, Ung i Gjøvik og
Frivilligsentralen
Gjøvik kommune, skole- og barnehagetjenester
Gjøvik kommune, helse- og omsorgstjenester
Andre kommunale enheter f.eks. veg, vann- og avløp
Planforum:
-Innlandet fylkeskommune
-Statsforvalteren i Innlandet
-Statens vegvesen
Utvalg for Samfunnsutvikling

Dato
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

07.09.22
07.09.22
07.09.22
07.09.22

Tidspunkt
Kl. 09.00-11.00
Kl. 12.00-12.45
Kl. 13.00-13.45
Kl. 14.00-14.45

Sted
Kopperud skole
Melbyvegen 9
Melbyvegen 9
Melbyvegen 9

Onsdag 07.09.22

Kl. 17.00-17.45

Melbyvegen 9

Onsdag 07.09.22

Kl. 18.00-19.15

Melbyvegen 9

Onsdag 07.09.22

Kl. 19.30-20.45

Melbyvegen 9

Fortrinnsvis torsdag 08.09.22 kl. 08.00-08.45, men tar direkte kontakt og avtaler
møte (evt. om det ønsker teamsmøte i stedet for fysisk møte).
Fortrinnsvis torsdag 08.09.22 kl. 09.00-09.45, men tar direkte kontakt og avtaler
møte (evt. om det ønsker teamsmøte i stedet for fysisk møte).
Fortrinnsvis torsdag 08.09.22 kl. 10.00-11.00, men tar direkte kontakt med
aktuelle enheter og avtaler om de ønsker fysisk møte, teamsmøte eller kontakt
pr. telefon.
Fortrinnsvis torsdag 08.09.22 fra kl. 12.00 og utover, men tar direkte kontakt
med aktuelle enheter og avtaler om de ønsker fysisk møte, teamsmøte eller
kontakt pr. telefon.
Avklares med kommunen om saken tas opp i regionalt planforum ifm. varsel om
oppstart av planarbeid, og om evt. administrasjonen deltar på planforum og
presentere prosjektet alene, eller om tiltakshaver/plankonsulent skal bidra.
Ifm. utleggelse til offentlig ettersyn. Avklares med kommunen om
administrasjonen og/eller tiltakshaver/plankonsulent skal presentere prosjektet.

Avtales nærmere
Avtales nærmere
Avtales nærmere
Avtales nærmere

