
From:                                 "Karen L. F. Lind" <karen_falch@hotmail.com>
Sent:                                  Tue, 13 Dec 2022 00:03:13 +0100
To:                                      "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Subject:                             Høringsinnspill 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.

Høringsinnspill sak 22/01254 
Solbråtan og bevaringsverdig bebyggelse 

Solbråtanveien er en turvei som mange har glede av og det er den veien på Kolbotn som rommer 
mest historie.

Sammen med Tangen og småveiene langs Kolbotnvannet finnes hus/arkitektur, hager, trær, 
landskap, skog, småstier og andre kulturminner som strekker seg over hundre år tilbake i tid til 
den gangen de første sommerhusene ble bygget langs Kolbotnvannet.

Mangfoldet av boliger fra forskjellig tid vil bli borte og rives hvis det ikke settes 
begrensninger/reguleres. I Kolbotn sentrum, Storebukta og til dels langs Veslebukta har det 
allerede skjedd. Solbråtan er under stort press fra småhus-utbyggere som ønsker å rive og bygge 
tett. 

Den foreslåtte reguleringen er oppløftende nyheter.Å ta vare på historie og kultur er av stor verdi 
for Kolbotnvannet, Solbråtanveien, Solbråtan og Kolbotn - alle små og store som går turer og 
bruker området - og det vil tilføre stor verdi.

Karen Lorch-Falch Lind
Innbygger 
Initiativtaker til Facebook-siden: "Solbråtanveien. Turveien ved Kolbotnvannet". 

Sendt fra Outlook for iOS

From:
Sent:
To:
Subject:
Categories:

"Karen L.F. Lind" <karen_falch@hotmail.com>
Tue, 13 Dec 2022 00:03:13 +0100
"Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Høringsinnspill sak 22/01254
Else Marie

SIKKERHETSADVARSEL! Dette er enekstern e-post. Vær ekstra varsom med tanke påmulig svindel! Ikke åpne
vedleggeller klikk pålenker hvisduer usikker påavsenderen.

Høringsinnspill sak 22/01254
Solbråtan og bevaringsverdig bebyggelse

Solbråtanveien er en turvei som mange har glede av og det er den veien på Kolbotn som rommer
mest historie.

Sammen med Tangen og småveiene langs Kolbotnvannet finnes hus/arkitektur, hager, trær,
landskap, skog, småstier og andre kulturminner som strekker seg over hundre år tilbake i tid til
den gangen de første sommerhusene ble bygget langs Kolbotnvannet.

Mangfoldet av boliger fra forskjellig tid vil bli borte og rives hvis det ikke settes
begrensninger/reguleres. I Kolbotn sentrum, Storebukta og til dels langs Veslebukta har det
allerede skjedd. Solbråtan er under stort press fra småhus-utbyggere som ønsker å rive og bygge
tett.

Den foreslåtte reguleringen er oppløftende nyheter.Å ta vare på historie og kultur er av stor verdi
for Kolbotnvannet, Solbråtanveien, Solbråtan og Kolbotn - alle små og store som går turer og
bruker området - og det vil tilføre stor verdi.

Karen Lorch-Falch Lind
Innbygger
Initiativtaker til Facebook-siden: "Solbråtanveien. Turveien ved Kolbotnvannet".

Sendt fra Outlook for iOS

https://aka.ms/o0ukef

