Fra:
Sendt:
Til:
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Frode Oddvar Hansen <fohanse@online.no>
onsdag 17. oktober 2018 13.46
Langsholt Elin Gerd; Eirik Holten; Bård Tveter; Heidi Trøen; Rolv Norum;

Unni Pedersen; Håvard Pedersen; Grete Marstein; Eva Hermstad; Gro
Evensen; Tore Faller; Ulrike Jüse
Emne:
Fwd: PBE-201709263 - Asfaltering i Lillomarka arena
Hei
Nå har jeg sendt mail til PBE om asfaltering i Lillomarka arena, slik vi ble
enige om på siste
styremøte.
Frode
Videresendt melding:
Fra: Frode Oddvar Hansen <fohanse@online.no>
Emne: PBE-201709263 - Asfaltering i Lillomarka arena
Dato: 17. oktober 2018 kl. 13:35:16 CEST
Til: postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Vi viser til reguleringsbestemmelser for Lillomarka arena og til tillatelsen til
å
asfaltere inntil 3 km til rulleskitraseer.
Vi har observert at det er store arealer som er asfaltert inne i arenaområdet.
Det
gjelder ikke bare rulleskitraseene, men også en bred tilkjøringsvei og to store
plasser hhv. ved standplassområde for skiskyting og ved oppført bygg.
Til sammen utgjør de asfalterte arealene et mye større areal enn 3 km
rulleskitrasé
ville ha utgjort. Vi har ved hjelp av GPS funnet ut at rulleskitraseene og
tilkjøringsvei til sammen er ca. 3 km. I tillegg kommer de to nevnte asfalterte
plassene. Slik vi forstår det er det på denne bakgrunnen allerede asfaltert mer
enn
det er gitt tillatelse til. Vi går derfor ut fra at det neppe vil være anledning
til å
asfaltere mer i Lillomarka arena slik det er lagt opp til i 2019 (se vedlagt
bilde).
Området ligger innenfor markagrensen, og vi forstår det slik at man derfor må ha
spesiell tillatelse til å asfaltere. Dersom det ikke er andre, for oss ukjente,
lover,
regler eller avtaler som har gitt tillatelse til å asfalterte tilkjøringsveien
og de
nevnte plassene, tolker vi det slik at disse er asfaltert uten tillatelse.
Side 1

20181017_Til_PBE_Asfaltering i Lillomarka arena.txt
Vi vil gjerne ha svar på følgende:
*
Er vår tolkning riktig?
*
Hvis ikke vår tolkning er riktig: hvilke lover/regler/avtaler har gitt
tiltakshaver/entreprenør lov til å foreta asfalteringen ut over 3 km
rulleskitraseer?
*
Hvordan vil det reageres dersom det viser seg at vår tolkning er
korrekt,
eller at tiltakshaver/entreprenør på en eller annen måte har brutt
lover/regler og gått ut over sine fullmakter i Lillomarka arena?
For styret i Lillomarkas Venner
Frode O. Hansen
Tlf: 90183639
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