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Vedlegg:
Eiendommen ¨SVINGVOLD¨ ble fradelt garden Offigstad nedre ved skyldelingsforretning av 4.
oktober 1933,
til en byggetomt på ca 1,5 mål, med g/bnr 137/17.
Tomta ble ved skjøte av 23. juni 1944 overdratt til min tante Anna Offigstad, som hadde til
hensikt å bygge en bolig der.
Dette viste seg å bli vanskelig på grunn av at statens vegvesen ikke ville godkjenne ny avkjøring
fra riksvegen.
Etter flere henvendelser om dette endte det med at hun først i 1967 fikk tillatelse til å oppføre
en hytte ved
gardsvegen (¨gutua¨), som senere skulle inngå i gardstunet på Offigstad.
Som følge av dette ble Svingvold 137/17, overdratt til Erling Offigstad med skjøte av3. januar
1969 og videre til meg
I forbindelse med gardsoverdragelsen i 1998.
Etter at riksvegen har blitt til fylkesveg 254, har jeg fått kjennskap til at det ikke lenger er så
restriktive krav i forbindelse
med nye avkjørsler. Jeg ser for meg en mulig felles avkjøring for eiendommene 137/17 og
138/18, som er naboeiendommen.
For øvrig har vi felles interesser i hverandres eiendommer ved et evt. salg.
Arealet på et snaut mål som har vært dyrket ser jeg ingen landbruksmessig verdi i, da det har
vært mer til ulempe enn nytte.
Det har ikke inngått i jordleia, da dette ikke har vært av interesse. For at det ikke skulle ligge
brakk og skjemme, sørget min bror
for å slå graset og gi bort foret til naboene, så lenge han orket og bodde på garden. De siste
årene har en av naboene
velvilligst (etter pålegg fra meg) overtatt ansvaret for dette.
Jeg finner fortsatt størst verdi i anvendelse av eiendommen til det den er tiltenkt.

Mvh. Halvor Offigstad
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