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Hei igjen Synne, har vært på Bådstø og snakket med Anne Småge, og hun forteller meg at hun forventer at dere vil
gi henne dispensasjon for å ha teltet oppe i vinter. Fortalte da at jeg ikke kan se at dere vil gi henne dispensasjon,
og at teltet skal ned så snart som mulig. Vil du gi meg tilbakemelding, slik at jeg vet at jeg har rett.
Det har kommet meg for øre at i den nyeste arealplanen for Bådstø, er det ikke noe om at det kreves
reguleringsplan, eller er byggeforbud på Bådstø. Dersom dette er riktig, skulle jeg da kunne betale gebyret jeg har
fått på 30.000 og sende inn forenklet byggesøknad på de tre små husene vi har satt opp, så skulle saken både for
meg og dere være ute av verden.
Dersom vi må rive bygningene som er satt opp, vil ikke Bådstø kunne drives økonomisk forsvarlig lenger, og jeg vil
da legge ned Bødstø.
Har jobbet mye mot Nye Veier, har vært i kontakt med dem 5‐6 ganger, men får ingen uttalelse om hva som vil skje
med Bådstø når nye E6 skal oppgraderes, får bare beskjed om at de ikke har noe å komme med, så dersom vi får
byggetillatelse for de tre små husene, kan vi ta reguleringsplanen når vi ser hva som skjer i forhold til Nye Veier.
Denne løsningen anser jeg for den beste løsningen for alle parter. Stavsplassen er «livredde» for hva som skjer
med Bådstø, de sier at nedleggelse av Bådstø kan gi «dødsstøtet» til Stav. Dersom nedleggelse av Bådstø vil gi
dødsstøtet til Stav, vil det få store ringvirkninger for hele nordre del av Øyer kommune.
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