
From:                                 "EGIL VORLAND" <e-vorl@online.no>
Sent:                                  Sun, 11 Dec 2022 16:30:34 +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.

Viser til informasjonsbrev av 21.10.2022 om kulturminnevern for hensynssone H570_1
(ref. PLAN-22/01254-13)
 
 
Det er bra at bevaringsverdig bebyggelse blir tatt vare på. Men for at noen skal være 
villig til å overta slike bygninger og holde de vedlike, må det kunne forventes av 
kommunen at de er imøtekommende og vurderer hvert tilfelle for seg. Da det ofte er 
unge mennesker som overtar, bør bygninger  tilfredsstille dagens standard. Vi har selv 
erfaring med at de vegrer seg for å påta seg dette, da søknader ofte blir avslått uten 
videre.
 
Når det gjelder vår egen fradelte eiendom, Solbråtanveien 28B, med et enkelt ferdighus 
fra 1979, vil dette etterhvert kreve oppgradering. Vi har selvsagt forståelse for at f.eks. 
høyde virker skjemmende i miljøet. Men dersom informasjonsbrevet mot formodning 
betyr at kommunen kan begrense oss i å foreta evt. endringer for å oppgradere til 
dagens standard, kan vi selvsagt ikke godta dette. 
 
Ber om  bekreftelse på at  denne e-posten er mottatt, journalført og videreformidlet.

Hilsen

Kari og Egil Vorland, 
Solbråtanvn 28B
1410 Kolbotn
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Solbråtanvn 28B
1410 Kolbotn


