
From:                                 "Bondenes Hus" <bondeneshus@gmail.com>
Sent:                                  Mon, 12 Dec 2022 09:00:15 +0100
To:                                      "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>; 
"Jon Fjellstad" <Jon.Fjellstad@nordrefollo.kommune.no>
Cc:                                      "Bondenes Hus" <bondeneshus@gmail.com>
Subject:                             Uttalelse til offentlig ettersyn - 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.

Bøndenes hus 
Oppsandveien 3
1400 Ski

Nordre Follo kommune
v/ postmottak
1400 Ski

Uttalelse til offentlig ettersyn - sak 22/01254 - Reguleringsplan som berører 3020-131/44 
Oppsandveien 3 Ski 

Bøndenes hus ble bygget i 1961 og er et selskapslokale med cateringkjøkken og møtefasiliteter. 
Stedet har behov for å utvikle seg i takt med samfunnsendringer for å være et attraktivt møtested 
for lokalsamfunnet.

1. Bøndenes hus ber om en spesifisering på hvordan hensynssoner med kulturminnevern vil 
påvirke muligheter for endring eller ny bebyggelse på eiendommen? 

2. I tillegg ber vi om at behov for hensynssonen for kulturminneern vurderes for denne 
eiendommen.

Med vennlig hilsen

Bøndenes hus SA
v/ styreleder Kristin Haugland
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