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Elin Gerd Langsholt

Fra: Eva Hermstad <evahermstad@hotmail.com>
Sendt: torsdag 27. januar 2022 11:14
Til: Guro Haug
Kopi: post@lillomarkasvenner.no; Naturvernforbundet i Nittedal; E-post 

Postmottak
Emne: Bjønndalen skianlegg - oppfølging tilsynsrapport fra 2017
Vedlegg: Tilsynsrapport Bjønndalen skianlegg - oppfølging trykk- og 

kreosotimpregnerte stokker.pdf; Tilsynsrapport Nittedal Kommune  2017 
Bjønndalen skianlegg .pdf

Hei,  
takk for info om oppfølging av utbyggingen i Bjønndalen skianlegg som vi tok opp med kommunen i 2016.  
 
Vårt årsmøte nærmer seg og vi skal utarbeide rapport for foreningens arbeid i 2021. Vi ønsker i den 
forbindelse å gi våre medlemmer en oppdatering om status i denne saken.  
 
Kommunen har ikke satt noen frist for GIFs utarbeidelse av en plan for utbytting av kreosotstokkene i 
myra. Lillomarkas Venner ber derfor opplyst når vi kan forvente en slik plan og gjennomføring.  
 
Vi ønsker også informasjon om anlegget skal inkluderes i den kommende områdeplanen for Skytta og i 
såfall når og hvordan dette planarbeidet skal foregå.  Vi går ut fra at Lillomarkas Venner vil inkluderes i de 
høringer som vil gjennomføres i denne sammenheng.  
 
Vennlig hilsen  
Eva Hermstad 
Styremedlem 
Lillomarkas Venner 
 
 

Fra: Guro Haug <Guro.Haug@nittedal.kommune.no> 
Sendt: tirsdag 23. november 2021 12:31 
Til: 'post@lillomarkasvenner.no' <post@lillomarkasvenner.no> 
Kopi: 'Eva Hermstad' <evahermstad@hotmail.com>; 'eirik@miclis.no' <eirik@miclis.no>; Sissel Pettersen 
<sissel.pettersen@nittedal.kommune.no>; Gry Andreassen <Gry.Andreassen@nittedal.kommune.no> 
Emne: Bjønndalen skianlegg - oppfølging tilsynsrapport fra 2017  
  
Hei! 
  
Viser til tidligere korrespondanse.  
  
Vedlagt følger mail som i dag er sendt til GIF vedr. oppfølging av trykk- og kreosotimpregnerte stokker i Bjønndalen 
til orientering.  
  
Vi kommer tilbake til de øvrige forholdene som tas opp i tilsynsrapporten.  
  
Til orientering er det i Nittedal kommunes planstrategi for 2020-23 vedtatt å sette i gang arbeid med områdeplan for 
Skytta i 2022. Det vil i denne forbindelse bli vurdert om anlegget i Bjønndalen skal tas inn i planen.   
  
Les mer om planstrategien her: 
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https://www.nittedal.kommune.no/globalassets/02-dokumenter/politikk-og-organisasjon/planer/planstrategi-
2020-2023-vedtatt-nittedal-kommune.pdf 
  
Vi beklager den sene tilbakemeldingen. 
  
Med vennlig hilsen 

Guro Haug 
miljøvernrådgiver 
 

 
 

Sentralbord:  67 05 90 00 
 

E-post:  Guro.Haug@nittedal.kommune.no 
Nett:     www.nittedal.kommune.no 

 

  


