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Invitasjon til informasjonsmøte - Jødalsvegen 2A og 2B omsorgsboliger - Algarheim 
Ullensaker kommune inviterer til digitalt informasjonsmøte i forbindelse med offentlig ettersyn 
(høring) av «Detaljregulering for Jødalsvegen 2A og 2B omsorgsboliger plan-ID 459». 
 
I møtet vil vi gå igjennom viktige utredninger og analyser som er gjort i forbindelse med 
planprosessen. I tillegg til gir vi informasjon om hvem dette tilbud er tiltenkt til og hvordan nabolaget 
på Algarheim kan medvirke til en dialog hvor vi deler synspunkter og samarbeider om gode 
nærmiljøtiltak rundt omsorgsboligene. 
 
Aller helst ville vi invitert til fysisk møte, men grunnet smittevernregler lar dette seg ikke gjøre. Merk 
at dato og tid for møtet er endret (tidligere annonsert til den 20. april). 
 
Tid:   6. mai 2021 kl. 17.00  
Sted:   Digitalt via Teams. Lenke publiseres på www.ullensaker.kommune.no senest 5. mai 
Ordstyrer:  Ordfører Eyvind J. Schumacher 
 
Øvrig praktisk informasjon: 
 

 Møtet foregår digitalt på Teams, og lenke til møtet legges ut på forsiden av kommunens 
nettside, altså senest 5.mai kl.12.00. 

 Tilgangen er begrenset til 250 deltakere.  
 Du trenger ikke ha Teams for å delta, du kan delta via nettleser. 
 Det vil være mulig å stille spørsmål via chat. Svarene gis muntlig i møtet, alternativt skriftlig i 

etterkant hvis tiden ikke rekker til. 
 De som ønsker å holde et innlegg eller snakke i møtet må melde dette inn på forhånd til 

ullensaker.utbygging@ullensaker.kommune.no. Avsatt tid er begrenset til 2 minutter per person. 
 Husk at alle merknader til høring må sendes skriftlig til kommunen enten via kommunens 

høringsside, epost til postmottak@ullensaker.kommune.no eller brev til kommunens 
postboks merket 20/10445.  

 Ny høringsfrist er satt til 28. mai 2021. 
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Med hilsen 
 
 
May Kristine Andersen 
rådgiver 
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