
From:      "Steinar Karlsrud" <steinar.karlsrud@gmail.com>
Sent:       Tue, 13 Dec 2022 23:59:06 +0100
To:                        "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>; 
"Ane Tingstad Grav" <Ane.Tingstad.Grav@nordrefollo.kommune.no>
Cc:                        "'Jarle Andre Ødegaard'" <jarle.andre.odegaard@speiding.no>; "'Paul Henrik 
Wanderås'" <paul.henrik.wanderaas@speiding.no>; "'Kjersti Gjendem'" <kjersti@fieldnet.no>; "'LED-
KJERSTI'" <kjersti@myrvollspeider.no>; "cato@gjorven.no" <cato@gjorven.no>; "'Bjørn Vigleik 
Rosseland'" <bjorn.rosseland@vav.oslo.kommune.no>; "'Børre Gunnerud'" 
<Borre.Gunnerud@kams.kongsberg.com>; "'Mats Randgaard'" <mats@randgaard.org>; 
"karen.falch@hotmail.com" <karen.falch@hotmail.com>; "'Oppegård Historielag'" 
<oppegard.historielag@gmail.com>; "'Siri Rutledal Iversen'" <siri.iversen@gmail.com>; "'Severin Breivik'" 
<cvrin@live.no>; "'Einar Skillebekk'" <skillebekk.einar@gmail.com>; "'ragnfrid.kirkeberg'" 
<ragnfrid.kirkeberg@gmail.com>; "'Berit Scheen'" <berit@scheen.net>; "'Gunnar Rogneflåten'" 
<gunnar.rogneflaaten@gmail.com>; "'Arne Ingvald Antonsen'" <aieantonsen@gmail.com>; 
"twsundt@online.no" <twsundt@online.no>; "'Arne Ingvald Antonsen'" <aieantonsen@gmail.com>; 
"'svein antonsen'" <post@alt-mann.no>; "'Historielaget Per'" <perwaehler@gmail.com>; "'Bjørn Egil 
Jensen'" <bjegilj@gmail.com>; "'Harald Oddvar Lundstedt'" <hlundste@online.no>; "'Marita Huseby'" 
<m-huseb@online.no>; "'Terje Fredriksen'" <f-fred@online.no>
Subject:                VS: Varsel om oppstart av planarbeid-omregulering for Nedre Ekornrud. 
Rullering av kommunelanen 2023-2034
Attachments:                   Rullering av kommuneplanen fra Myrvoll speidergruppe 2023 til 2034.docx, 
Ekornrud nedere oppstart av plan arbeid.docx, SV: Sak 18/4481 Varsel om Oppstart av planarbeid, høring 
av planprogram-omregulering for Nedre Ekornrud - Fra Oppegård historielag, VS: Sak 18/4481 Varsel om 
Oppstart av planarbeid, høring av planprogram-omregulering for Nedre Ekornrud - Fra Oppegård 
historielag, CCF_000187.pdf, P1190991.JPG, P1200012.JPG, P1200002.JPG
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 Ane. Takk for dagens samtale og for en fin og nyttig gjennomgang av ny kommuneplan den 9/11.
. Vedlegger innspill 

fra tidligere da  det ble litt mye å gå igjennom som nevnt nå. 

På Kommuneplanmøte den 9/11 nevnte jeg to forhold vedrørende tidligere kommuneplaner og som 
også kan ha betydning for denne saken.

1. Jeg satt i kommunestyret i Oppegård, samt HTM, formannskapet mv. 1991-1995. Den gangen ble
det en del byggesaker på Myrvolltoppen som kom i fokus. I kommuneplanen stod det noe slik 
som at «bebyggelse på Myrvoll måtte ikke skje på en slik måte at nye byggverk ble synlig fra 
Gamle Mossevei- Riksvei 1». Enkelte hadde begynt og fjerne trær for å få bedre utsikt mot vest. 
Dette ble tatt opp som sak og påtalt på en eller annen måte. Senere byggesaker ble slik jeg 
forstod konfrontert med dette. Disse sakene har dere sikkert i arkivene.

2. Gamle Mossevei -Riksvei 1 ble åpnet som kulturminne  den 12/10-2019 som et
samarbeidsprosjekt med Viken Fylkeskommune, Oppegård kommune, Ås kommune, Oppegård 
historielag, Ås Historielag. Veteran miljøet rundt Tyrigrava m.fler. Kulturminnet strekker seg 
langs hele Gjersjøen med Myrvolltoppen lags hele Østsiden av vannet. Åpningen ble foretatt 
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ordførere Thomas Sjøvold fra Viken holdt Christian Hintze Holm tale, fra Oppegård Historielag 
Egil Wenger. Det var også flere taler fra Motormiljøet. Stor tilslutning med en mengde historiske 
kjøredoninger

Dette kulturminnet er blant det eldste og mest benyttede veimiljøet i landet, enda i dag. Langs Veien har 
vi Tyrigrava som er pusset opp og satt tilbake til fordums dager. Vi har Villa Sandviken som benyttes til 
mange festlige lag. Den gamle Gjersjøen bensinstasjon med mere. Mot øst ser vi det flotte vannspeilet 
som slynger seg langs den gamle Riksvei 1 og som er bygdas drikkevann. Det må ikke må forurenses i 
forbindelse med utbygging fra Ekornrud eller Myrvollåsen (Stangåsen mv.. Langs gamle Mossevei er det 
et flått syn mot Gjersjøen og den nesten intakte grønne åsen på Myrvold. Det er mange som ferdes her 
på forskjellig hvis. Etter en travel arbeidsdag i byen kan man senke skuldrene å puste med magen før 
man kommer opplagt hjem. Ingen The Well kan erstatte dette. (som til og med er gratis)

En aktiv Ekornrud utbygning vil skade dette kulturhistoriske miljøet betraktelig. I kommende planer må 
Nordre Follo kommune ivareta dette uten å starte byggearbeider med nok en kraftig belastning på 
arealet og kanskje med skjemmende bebyggelse. Byggearbeider i kommunen de siste årene griper 
unødvendig langt utenfor planområdet, da dette som regel er billigere for utbygger og skjemmende for 
befolkningen. Den stedlige vegetasjon er alltid gull vært for miljøet. Eksisterende skog må ikke lenger 
vike til fordel for bunnlinjen. Den er for verdifull med tanke på vår fremtid

Med vennlig hilsen 
Oppegård Historielag og Myrvoll Speidergruppe 
Steinar Karlsrud 

Fra: Steinar Karlsrud <steinar.karlsrud@gmail.com> 
Sendt: mandag 6. juni 2022 01.06
Til: 'Postmottak Nordre Follo kommune' <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Kopi: 'Jarle Andre Ødegaard' <jarle.andre.odegaard@speiding.no>; 'Paul Henrik Wanderås' 
<paul.henrik.wanderaas@speiding.no>; 'Kjersti Gjendem' <kjersti@fieldnet.no>; 'LED-KJERSTI' 
<kjersti@myrvollspeider.no>; cato@gjorven.no; 'Bjørn Vigleik Rosseland' 
<bjorn.rosseland@vav.oslo.kommune.no>; 'Børre Gunnerud' <Borre.Gunnerud@kams.kongsberg.com>; 
'Vivi.Rian' <vivi.rian@oblad.no>
Emne: Varsel om oppstart av planarbeid-omregulering for Nedre Ekornrud. Med frist 6. juni Fra Myrvoll 
Speidergruppe

Viser til telefon samtale med Arild Øien i forrige uke, og vedlegger som avtalt en del av Myrvoll 
Speidergruppes tidligere innspill til planarbeidet for Nedre Ekornrud. 
Vi ber om at disse innspillene blir hensyntatt i det videre planarbeidet med områdereguleringen. 
Med vennlig hilsen  
Myrvoll Speidergruppe 

Steinar Karlsrud 
småspeiderleder 
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