
Fra: Kåre Klavenes <kaare.klavenes@allum.no> 
Sendt: mandag 19. september 2022 07:59 
Til: Postmottak 
Emne: Preståsen utbygging. 

Kategorier: Red category 

Jeg er imot et det blir bygd mer i Preståsen. 

Kåre Klavenes 
Kilgata 

Få Outlook for Android 
Notice of confidentiality: This e-mail is intended solely for the use of the intended recipient and it is 
sent in the strictest confidence, and may contain privileged information. If you have received this e- 
mail in error you must preserve its confidentiality, immediately advise the sender and delete the e- 
mail including any attachments from your system. Please note that making use of the information, 
forwarding it, copying it, or in any way disclosing its content to any other person, is strictly 
prohibited. It is the sole responsibility of the addressee to scan this e-mail and any attachments for 
computer viruses or other defects. 

https://aka.ms/AAb9ysg


Fra: annetorillg@sandefjordbredband.net 
Sendt: fredag 16. september 2022 09:27 
Til: Postmottak 
Emne: Jeg ønsker å frede Preståsen 

Kategorier: Red category 

Jeg ønsker å frede Preståsen! 

Ordføreren har egeninteresser i utbygging og er derfor inhabil pr. definisjon. 

Med vennlig hilsen Anne Torill Gunnestad 



Fra: Ann Elin Finne <ann.elin@indmek.no> 
Sendt: mandag 19. september 2022 10:09 
Til: Postmottak 
Emne: persetåsen 

Jeg ønsker å frede Preståsen 

Ann Elin Finne 



Fra: Ragnar Johannessen <ragnar45@gmail.com> 
Sendt: mandag 19. september 2022 09:44 
Til: Postmottak 
Emne: Preståsen. 

Jeg ønsker å frede Preståsen. 

Ragnar Johannessen 



Fra: Lars Moen <larsmoen@hotmail.com> 
Sendt: mandag 19. september 2022 10:15 
Til: Postmottak 
Emne: Jeg ønsker å frede Preståsen 

Jeg ønsker å frede Preståsen. Det er for mange ting knyttet til utbygging av Prestegårdsveien, 
spesielt nr 5 som er mildt sagt betenkelig. 

Det er for mange dobbeltroller innblandet i saken, men det viktigste. Sandefjord kommune 
står nå overfor en gyllen mulighet til å stoppe den rasering av en grønn lomme som er initiert 
av hjertnes eiendom. 

Lars Moen 
Orkesterleder 
 +47-90153002 



Fra: Jan Bøien <janboei@online.no> 
Sendt: mandag 19. september 2022 11:34 
Til: Postmottak 
Emne: Preståsen 

Fred Preståsen!!!! 

Be Føreren,M.Berget og Hj.Eiendom holde fingrene fra fatet. !De har nok fra før!La noe 
være ifred!!!! 

mvh 
Jan Bøien 



Fra: Amalie <amalieosthassel@gmail.com> 
Sendt: mandag 19. september 2022 16:53 
Til: Postmottak 
Emne: Jeg ønsker å frede Preståsen 

Kategorier: Red category 

På oppfordring fra arkitekturopprøret @aosandefjord på Instagram. 

Mvh. Amalie Østhassel 



Fra: hannaklavenes <hannapkj@gmail.com> 
Sendt: mandag 19. september 2022 19:25 
Til: Postmottak 
Emne: Frede preståsen 

Kategorier: Red category 

Hei, 

Jeg vil gjerne at preståsen blir et fredet sted for rekreasjonsområder og villaer. 

Hilsen Sandefjordsborger 



Fra: Ragnhild Klingenberg Røed <ragnhildkstokke@gmail.com> 
Sendt: mandag 19. september 2022 22:08 
Til: Postmottak 
Emne: Fwd: Fred Preståsen 

Kategorier: Red category 

Kjære politikere og kommuneadministrasjon 
> 
> Preståsen er et høyt skattet friområde for barn, voksne og eldre i den delen av byen! I tillegg er 
Preståsen særegent også for oss som bor i andre deler av Sandefjord og bare av og til får lyst til å ta 
turen, skue utover byen, leke i skogen og gå tur i de hyggelige gatene med eneboliger og god 
stemning. Mange bynære områder har allerede mistet sin sjarm, så som Breidablikk med alle hus i 
hager og leilighetsbygg. Ikke la Preståsen lide samme skjebne!!! 
> 
> Jeg har tillit til dere men ser samtidig at hårreisende byggesøknader både på Breidablikk og i 
sjønære områder på Asnes, i Capellaveien og langs Buerstranda f.eks. godkjennes i deres 
administrasjon! Tross regulert til bolig må det gå an å vise måtehold og tilstrebe at sjøglimt 
opprettholdes! 
> 
> Beste hilsen 
> Ragnhild K Røed 
> Sendt fra min iPhone 



Fra: Dorothee Hoffmann Myhre <dorothee@vestfoldnett.no> 
Sendt: tirsdag 20. september 2022 14:14 
Til: Postmottak 
Emne: Utbygging Preståsen 

Kategorier: Red category 

Jeg ønsker å frede Preståsen. 
Mvh 
Dorothee H Myhre 

Sendt fra min iPhone 



Fra: Dag Homdrom <sa10371241265@icloud.com> 
Sendt: torsdag 22. september 2022 01:33 
Til: Postmottak 
Emne: Fredning Av Preståsen 

Kategorier: Green category 

JEG ØNSKER Å FREDE PRESTÅSEN 

Mari K. Johansen 

Sent from my iPad 



Fra: Finn Egil Johannessen <finnejo@online.no> 
Sendt: onsdag 21. september 2022 16:13 
Til: Postmottak 
Emne: Jeg ønsker å frede Preståsen. 

Kategorier: Green category 

Jeg ønsker å frede Preståsen.-- 
Med vennlig hilsen 
Finn Egil Johannessen 
E-post: finnejo@online.no 
Mob.:+47 901 45 221 

mailto:finnejo@online.no


 
Per Asbjørn Bendiksen 
Klaras vei 12 
3244 Sandefjord 
Norge 
pabendiksen@gmail.com 
 
 
 
 
916882807 
Sandefjord kommune 
Postboks 2025 
3202 SANDEFJORD 
 

Dato:23.9.2022

 
 
 
 
 
Preståsen
 
Jeg ønsker å frede Preståsen for fremtidige generasjoner



Fra: J. Toal Jac <toal.jac@gmail.com> 
Sendt: mandag 7. november 2022 20:38 
Til: Postmottak 
Emne: Ikke ødelegg 17. mai bakken. 

Vennligst notér min, og manges motstand, mot å ødelegge 17. Maibakken opp til Preståsen. 

Jeg, og andre, er helt imot den massive og naturødeleggelse som utbyggingen av Prestegårdsveien 3 
og 6 medfører. 

Vennligst stopp dette. Fred helst hele Preståsen for framtidens innbyggere. Ikke bare tilgodese 
enkelte utbyggere og framtidige boligeiere. 

Preståsen er en uvurderlig perle for byen. 

--- mvh Toal på iPhone --- 



Fra: Anne Torill Gunnestad <annetorillg@icloud.com> 
Sendt: mandag 7. november 2022 21:13 
Til: Postmottak 
Emne: Preståsen 

Utidig med ordførerens tette bånd til utbygger. 
Bevar Preståsen som det flotte lnf området det er! 

Anne Torill Gunnestad 
Sendt fra min iPhone 



Fra: Finn Egil Johannessen <finnejo@online.no> 
Sendt: mandag 7. november 2022 22:22 
Til: Postmottak 
Emne: 17.Maibakken opp til Preståsen. 

Vennligst notér min, og manges motstand, mot å ødelegge 17. Maibakken opp til Preståsen. 
Jeg, og andre, er helt imot den massive og naturødeleggelse som utbyggingen av 
Prestegårdsveien 3 og 6 medfører. 
Vennligst stopp dette. Fred helst hele Preståsen for framtidens innbyggere. Ikke bare 
tilgodese enkelte utbyggere og framtidige boligeiere. 
Preståsen er en uvurderlig perle for byen. 

-- 
Med vennlig hilsen 
Finn Egil Johannessen 
E-post: finnejo@online.no 
Mob.:+47 901 45 221 

mailto:finnejo@online.no


Fra: Kåre Klavenes <kaare.klavenes@allum.no> 
Sendt: tirsdag 8. november 2022 08:54 
Til: Postmottak 
Emne: Prestegårdsveien 3 og 5, utbygging. 

Jeg klart imot bygging i forbindelse med Prestegårdsveien. Hele Preståsen er et viktig 
naturområde for folk som bor i byen. Ikke la Hjertnes Eiendom dominere og beslutte hva 
som skal bygges ut. Fred hele området, dette er en gave til folk i byen. 

Kåre Klavenes 

Kilgata 11. 

Få Outlook for Android 
Notice of confidentiality: This e-mail is intended solely for the use of the intended recipient and it is 
sent in the strictest confidence, and may contain privileged information. If you have received this e- 
mail in error you must preserve its confidentiality, immediately advise the sender and delete the e- 
mail including any attachments from your system. Please note that making use of the information, 
forwarding it, copying it, or in any way disclosing its content to any other person, is strictly 
prohibited. It is the sole responsibility of the addressee to scan this e-mail and any attachments for 
computer viruses or other defects. 

https://aka.ms/AAb9ysg


Fra: Marit Skyer <ms@maritskyer.com> 
Sendt: onsdag 9. november 2022 10:26 
Til: Postmottak 
Emne: Utbygging - Prestegårdsveien 3 og 5 
 
Kategorier: Blå kategori 
 
Hei! 
Jeg går på det sterkeste imot utbygging av Prestgårdsveien 3 og 5, Sandefjord. 
 
Jeg bor nært Preståsen som er et fantastisk natur og rekreasjonsområde. Jeg har tenkt mange ganger 
at det er synd at området ikke er større. Etter min mening er det allerede bygget alt for mye og tett 
på dette nydelige natur og skogsområde.  
Blir nesten sjokkert når det nå i det diskuteres ytterligere utbygging her - helt utrolig - fredning må 
være det eneste riktige når politikerne våre ikke klarer å sette grenser for kapitalkreftene. 
Veldig mange mennesker benytter området til trim, rekreasjon, tur med barn og hunder - kontakt 
med skog og natur - jeg vet fordi jeg er der nesten daglig selv. 
 
Med hilsen 
Marit Skyer 
Matrosgata 3 
3210 Sandefjord  
 
 
 
Sendt fra min iPhone 



Fra: Liv Haraldsen <liv.haraldsen@gmail.com> 
Sendt: onsdag 9. november 2022 14:28 
Til: Postmottak 
Emne: Skremmende lesning 

Kategorier: Green category 

Jeg blir urolig når jeg leser at det skal bebygges langs veien opp til Preståsen! Det kan dere ikke 
tillate! La byens borgere få sin vilje til å bevare denne vakre strekningen. Det er nok nå! 
Mine planer er å flytte tilbake til vakre Sandefjord, men det er synd hvis byen mister sin sjarm bare 
fordi det planlegges slik ukontrollert bygging. 
Liv 

Med vennlig hilsen 
Liv Haraldsen 
Niels Juels gate 1 A 
0272 Oslo 



Fra: Bitten Johannessen <bitten7@gmail.com> 
Sendt: fredag 11. november 2022 13:15 
Til: Postmottak 
Emne: Fredning av Preståsen 
 

Hele Preståsen MÅ fredes for all fremtid, for vår og kommende generasjoner. Denne unike 

perlen kan ikke skusles bort til «ivrige boliginvestorer». 

Preståsen tilhører borgerne av byen vår Sandefjord. 

Mvh 

Tove Elisabeth Johannessen 

 



Fra: Ingrid Borud <ingrid.borud@sandefjordbredband.net> 
Sendt: søndag 13. november 2022 23:41 
Til: Postmottak 
Emne: Preståsen 
 
Kategorier: Green category 
 
 
Tomtene langs Prestegårdsbakken (17.mai bakken) må fredes. 
Ingrid Borud 
Sendt fra min iPhone 



Fra: Solveig Stein <solveig.stein@gmail.com> 
Sendt: søndag 13. november 2022 13:27 
Til: Postmottak 
Emne: Freding av Preståsen-området 
 
Kategorier: Red category 
 
Tomtene som grenser til "17.mai-bakken" ( Preståsen) må fredes.  
Må være godt synlig, har med byens historie og identitet å gjøre. 
 
Mvh Solveig Stein  



Fra: Svein Hunskaar <sveinhunskaar@gmail.com> 
Sendt: søndag 13. november 2022 18:21 
Til: Postmottak 
Emne: Bygging  langs "17 mai bakken" i Preståsen. 
 
Kategorier: Red category 
 
Til 

Politikerne i Sandefjord Kommune. 

 
Det er "mer enn nok" boliger under bygging i Sandefjord nå, og prosjekter som også er utsatt 

igangsatt, både som følge av priser og f.t. ikke behov. Mer foreslått bygging mot Preståsen bør derfor 
utgå nå, og også på sikt. 

 

Fra 
Svein Hunskaar. 

 
 



Fra: Gjermund Paulsen <gjermund.paulsen@gmail.com> 
Sendt: søndag 13. november 2022 12:10 
Til: Postmottak 
Emne: Preståsen 
 
Kategorier: Red category 
 
Tomtene  ved «17.mai-bakken» må fredes.  



Fra: Ingun Rosten Larsen <ingun.r.larsen@gmail.com> 
Sendt: søndag 13. november 2022 12:56 
Til: Postmottak 
Emne: Nedbygging av grønne lunger i byen 
 
Kategorier: Red category 
 
Til alle kommunens politikere  
Preståsen må ikke bygges ut mere nå.  
Derfor ber jeg dere frede tomta langs Prestegårdsbakken også kalt 17. mai bakken. Der sto jeg 
sammen med svigerforeldrene mine og Odd Gleditsch senior i mange 17.maier. Disse vil nok snu seg i 
graven hvis dette prosjektet gjennomføres.  
 
Mvh Ingun Rosten Larsen 
 
Sendt fra min iPhone 



Fra: Kari Abrahamsen Ayah <kayah@outlook.com> 
Sendt: søndag 13. november 2022 21:44 
Til: Postmottak 
Emne: Preståsen 
 
Kategorier: Red category 
 
Jeg ønsker ingen utbygging av Preståsen. Den skal bevares. 
 
Kari Ayah 
 
Sendt fra Outlook 

http://aka.ms/weboutlook


Fra: Ingeborg Caspersen <cbliz.ic@gmail.com> 
Sendt: søndag 13. november 2022 22:53 
Til: Postmottak 
Emne: Nei til utbygging i Preståsen 
 
Kategorier: Red category 
 
Ja til bevaring av den vakreste utsikten i Sandefjord som vi alle får når vi går opp 17 mai bakken. Ikke 
bygg noe som tar ifra oss alle den gleden av å se byen fra Preståsen  
 
Med vennlig hilsen 
Ingeborg Caspersen 



Fra: Raymond Greve V Lakskjønn <raymond.gv.lakskjonn@icloud.com> 
Sendt: søndag 13. november 2022 23:40 
Til: Postmottak 
Emne: Innspill kommuneplanen  
 
Kategorier: Red category 
 
 
Til kommunestyre vedr innspill kommuneplanen!  
 
Preståsen må fredes! Stopp utbygging!  
 
 
Undertegnede registere at det ligger ann til flertall for utbygging ved/på Preståsen i Sandefjord! 
Dette synes jeg er trist og håper flertallet snur! Det er ingen skam å snu som det så fint heter! Jeg 
håper kommunens politikere lytter til folket.  
 
Jeg mener det vil være  en feil og at det vil være naturinngrepene ved utbygging nær «17 mai 
bakken» som mange kaller det. Dette må fredes og generelt bør hele Preståsen fredes for bevaring 
for fremtiden. Jeg håper politikeren tar sunn fornuft og at man forstår alvoret og betydningen av å 
bevare Preståsen.   
 
Mvh 
Raymond Lakskjønn  
 
Sendt fra min iPhone 



Fra: Per Ole Andersen-Ranberg <perole.ranberg@outlook.com> 
Sendt: mandag 14. november 2022 14:30 
Til: Postmottak 
Emne: Preståsen 

Kategorier: Green category 

Jeg ber om at tomtene som grenser til 17.maibakken i Preståsen blir fredet. 

Mvh Per Ole Andersen-Ranberg 
Storelvvn 14 
3243 Kodal 
Sendt fra min iPad 



Fra: lsmadsen <lsmadsen@online.no> 
Sendt: mandag 14. november 2022 14:45 
Til: Postmottak 
Emne: Preståsen. 

Kategorier: Green category 

Hele Preståsen må fredes. Tenk på framtidens innbyggere. 
Mvh 
Liv Madsen 

Sendt fra min Galaxy 
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