
From:                                 "Ove Sørlie" <ovsoerl@online.no>
Sent:                                  Thu, 27 Oct 2022 15:33:27 +0100
To:                                      "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Subject:                             Sak 22/01254, enhetlige boligområder
Attachments:                   Nordre Finstad.jpeg

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.

Vi har med stor glede og interesse mottatt brevet med forslag til
enhetlige boligområder fra etterkrigstiden - det gjelder spesielt Nordre
Finstad 1.

Vi har bodd her siden 1971 og har i løpet av denne tiden erfart området
som foreldre med småbarn og nå som pensjonister - begge deler har vært
utmerket og gode opplevelser.

Utbyggingen på Nordre Finstad var en del av "A-Hus" tilbudet fra
Andresens Bank.Arkitekt var Herman Riseng og entreprenør var firmaet
Brekke & Dahl. Området består av 260 boliger fordelt på atriumshus og
rekkehusleiligheter. Husene ble oppført i 1970/71, se vedlegg.

Det som særlig skiller Nordre Finstad 1 ut fra nyere boligområder er
store og mange fellesområder som plener og lekeplasser, større avstand
mellom husene og at det ikke er parkeringsplasser for biler inne på
området. Alt dette er viktige forhold som påviker trivselen til beboerne
og miljøet.

Det har i tiden som er gått blitt foretatt forskjellige påbygninger som
feks. verandaer, rekkverk og ulike fargevalg på husene. Det har vel i
praksis vært "fritt fram".

Jeg tror ikke det er raskt å komme tilbake til det opprinnelige, men det
må være krav til at alle nye tiltak om påbygning, endringer av fasade og
og husets farge skal tilpasses den opprinnelige bebyggelses karakter.
Det gjelder også at det ikke skal etableres parkeringsplasser for biler
på feltet.

Håper at forslaget blir vedtatt og at en raskt kommer igang med
gjennomføringen og sikrer at reglene blir etterlevd.

Mvh

Ove Sørlie
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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.

Vi har med stor glede og interesse mottatt brevet med forslag til
enhetlige boligområder fra etterkrigstiden - det gjelder spesielt Nordre
Finstad l.

Vi har bodd her siden 1971 og har i løpet av denne tiden erfart området
som foreldre med småbarn og nå som pensjonister - begge deler har vært
utmerket og gode opplevelser.

Utbyggingen på Nordre Finstad var en del av "A-Hus" tilbudet fra
Andresens Bank.Arkitekt var Herman Riseng og entreprenør var firmaet
Brekke & Dahl. Området består av 260 boliger fordelt på atriumshus og
rekkehusleiligheter. Husene ble oppført i 1970/71, se vedlegg.

Det som særlig skiller Nordre Finstad l ut fra nyere boligområder er
store og mange fellesområder som plener og lekeplasser, større avstand
mellom husene og at det ikke er parkeringsplasser for biler inne på
området. Alt dette er viktige forhold som påviker trivselen til beboerne
og miljøet.

Det har i tiden som er gått blitt foretatt forskjellige påbygninger som
feks. verandaer, rekkverk og ulike fargevalg på husene. Det har vel i
praksis vært "fritt fram".

Jeg tror ikke det er raskt å komme tilbake til det opprinnelige, men det
må være krav til at alle nye tiltak om påbygning, endringer av fasade og
og husets farge skal tilpasses den opprinnelige bebyggelses karakter.
Det gjelder også at det ikke skal etableres parkeringsplasser for biler
på feltet.

Håper at forslaget blir vedtatt og at en raskt kommer igang med
gjennomføringen og sikrer at reglene blir etterlevd.

Mvh

Ove Sørlie
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