
From: Hege Karlsen <hegeka67@gmail.com> 

Sent on: Wednesday, July 12, 2017 10:07:38 PM 

To: Øyvind Sletten <oeyvind.sletten@online.no> 

Subject: Fwd: Varsel om oppstart av planarbeid med Planprogram - Pellestova i Øyer 

kommune 

Attachments: image001.png (3.39 KB), Brev varsel Pellestova 10.07.2017.pdf (297.05 KB), 

Planprogram Pellestova 10.07.2017.pdf (1.18 MB) 

    

 

 

---------- Forwarded message --------- 

From: Hege Karlsen <hegeka67@gmail.com> 

Date: ons. 12. jul. 2017 kl. 22.06 

Subject: Fwd: Varsel om oppstart av planarbeid med Planprogram - Pellestova i Øyer 

kommune 

To: Jan-Tore Horn <jan.tore@askus.no> 

 

 

---------- Forwarded message --------- 

From: Hege Karlsen <hegeka67@gmail.com> 

Date: ons. 12. jul. 2017 kl. 22.05 

Subject: Fwd: Varsel om oppstart av planarbeid med Planprogram - Pellestova i Øyer 

kommune 

To: Arvid Langseth <arvid.langseth@akerasa.com>, Pellestova <geosol@online.no>, Thomas 

Bang <Thomas.Bang@hydro.com> 

 

Som jeg tidligee har informert om har jeg nå fått tilsendt varsel om omregulering av 

reguleringsplan for Pellestova. jeg ferdigstiller infoskriv til sameierne og legger ved disse 

vedleggene. Mulig vi bør ha et styremøte i august for å diskutere saken, evt invitere til et 

sameiermøte før høringsfrist i september. 

 

---------- Forwarded message --------- 

From: Jakob Nordstad <jn@planraad.no> 

Date: ons. 12. jul. 2017 kl. 19.54 

Subject: Varsel om oppstart av planarbeid med Planprogram - Pellestova i Øyer kommune 

To: hegeka67@gmail.com <hegeka67@gmail.com> 

 

  

Forsendelsen bes distribuert til rettighetshaverne til sameiet for leilighetene på 

Pellestova 
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Varsel om oppstart av detaljregulering med Planprogram - Pellestova i Øyer kommune.  

  

Vedlagt følger oppstartbrev og Planprogram.   

  

Annonse følger i neste utgave av Byavisa for Lillehammer. 

  

Kopi av adresseliste for utsending er rutinemessig sendt til kommunens saksbehandler i egen 

e-post, sammen med sosi-fil for avgrenset planområde. 

Offentlige organisasjoner mottar også planskjema for overlevering elektronisk. 

  

Frist for merknader ved oppstart av planarbeidet er i brev og annonse satt til 10.09.2017. 

  

Dersom det er spørsmål eller kommentarer til oversendelsen, vennligst kontakt undertegnede. 

  

  

  

Med vennlig hilsen 

Jakob Nordstad 

Planrådgiver 

 

 Planråd AS  Storgt. 67, 2609 Lillehammer 

Tlf: 97 00 38 54   www.planraad.no 
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