
From:                                 "Didzis Klavins" <didzis.klavins@gmail.com>
Sent:                                  Sun, 11 Dec 2022 22:54:02 +0100
To:                                      "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Subject:                             Sak 22/01254 - Innspill til planforslaget for ny arealdel i kommuneplanen § 17.5
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.

Hei,

Kantorfeltets vel hadde en generalforsamling nylig hvor det ble diskutert planforslaget for 
ny arealdel i kommuneplanen § 17.5. Denne foreslåtte paragrafen gjelder oss som bor på 
Kantorfeltet.

Vi er generelt positive til at områdets enhetlige karakter foreslås bevart, men:

• Vi ønsker at det ikke legges restriksjoner for de som ønsker å bygge inn balkongen i 
inngangsetasjen. De fleste rekkehus har allerede gjort denne endringen, og vi mener at 
det ikke skader områdets enhetlige karakter.

• Vi ønsker ikke strengere regler for utebod, uteplass, eller hekk- og gjerdeløsninger.

• Vi ønsker at det blir mulig å kunne montere vinduer av noe høyere proporsjon i 
underetasjen enn de opprinnelige (høye vinduer/skyvedør), men med samme 
vertikalinndeling og plassering, slik at fasadens opprinnelige karakter bevares.

Med vennlig hilsen,

for Kantorfeltets vel

Didzis Klavins, styreleder
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