
From:                                 "Axel Andreas Haare" <haare.axel@gmail.com>
Sent:                                  Mon, 12 Dec 2022 23:35:28 +0100
To:                                      "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Subject:                             sak 22/01254
Categories:                       Else Marie

SIKKERHETSADVARSEL! Dette er en ekstern e-post. Vær ekstra varsom med tanke på mulig svindel! Ikke åpne 
vedlegg eller klikk på lenker hvis du er usikker på avsenderen.

Til

Nordre Follo kommune

 

Høringssvar vedrørende regulering av Ski flyplass i kommuneplanens arealdel 2023-2024

Som medlem i Follo flyklubb, som har Ski flyplass som idrettsarena så ønsker jeg å gi noen innspill for Ski 
flyplass.

Ski flyplass er en arena hvor unge og eldre kan møtes for erfaringsutveksling, dette har et stort 
utviklingspotensial om vi får et grunnlag for stabil drift. 

Som medlem og pilot ved Ski flyplass så har jeg hatt gleden av å kunne ta del i denne 
erfaringsutvekslingen. Gjennom samtaler med unge som er nysgjerrige på en flygerutdanning og å fly 
med gjester. Blant annet barn, unge og psykisk utviklingshemmede. Det er utrolig givende og 
inspirerende å se den gleden og inspirasjonen de får ved å være med på å forberede og gjennomføre en 
flytur, dette er minner som de husker. 

Follo flyklubb er blant annet i dialog med en organisasjon som jobber med et gratis program for barn 
under 17 hvor de kan få introduksjon til flyging gjennom teori og flytur. Dette kan gi motivasjon til skole 
og utdanning.En opprettholdelse av Ski flyplass vil kunne bredde idrettstilbudet i kommunen for å 
inkludere flere barn og unge.

Ski flyplass er også en idrettsarena ulikt andre hvor kommunen ikke har hatt noen bevilgninger for å 
etablere eller vedlikeholde gjennom de snart 60 årene med drift. 

Fremtiden med elektriske fly er også veldig spennende, det vil gjøre det mer tilgjengelig gjennom lavere 
fotavtrykk og driftskostnader. Det finnes allerede i dag flytyper som er egnede, men det krever 
investeringer hvor det er helt avgjørende at man har en langsiktighet i driften. 

Med vennlig hilsen 

Axel Andreas Haare 

Medlem Follo Flyklubb 
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