
Fra: Jon Halvor Midtmageli 
Sendt: 13. april 2021 08:49 
Til: Annikken Reitan Borgestrand 
Kopi: Øyer Kommune Postmottak 
Emne: VS: Ryddeaksjon - vi fikk tildeling!  
Vedlegg: Samarbeidsaktører - Hold Innlandet Rent 2021.pdf 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 
Her er det mere om ryddeaksjonen. Mulig du har fått denne? 
 
Mvh 
Jon Halvor 
 

Fra: Camilla Tysland Lillehagen <camilla@framtiden.no>  
Sendt: tirsdag 23. mars 2021 15:48 
Til: Plast <Plast@skappa.no> 
Emne: Ryddeaksjon - vi fikk tildeling!  
 
Kjære innlandsordførere, leder eller kontaktperson, 
 
Medio januar hadde vi en dialog om forankring av ryddeprosjektet Hold Innlandet Rent hos din kommune, organisasjon eller bedrift.  
 
Vi har den glede å meddele at vi har fått innvilget et tilskudd til årets aksjon på 1 300 000 fra Miljødirektoratet. HURRA! :D Beløpet er noe lavere enn 
omsøkt beløp, men det vil likevel sikre en god del aktivitet.  
 
En av suksesskriteriene fra tidligere år, har vært forankring av prosjektet ute i kommunene, og vi har da satt en styringsgruppe for prosjektet som vi kan 
rapportere til, sondere i og kommunisere med. Denne var i fjor ledet av Ordfører Ole Tvete Muriteigen.  
 
Vi ønsker å invitere sentrale aktører og kommunene til å sitte i en styringsgruppe også i år, og vil derfor invitere dere til et informasjonsmøte for å fortelle 
om planene for årets aksjon og for å undersøke deres ønske om involvering. Vi håper at noen fra deres bedrift, organisasjon eller kommune vil delta. 
Vennligst svar på doodle for å angi ønsket møtetidspunkt (View/vote in browser) 

mailto:camilla@framtiden.no
mailto:Plast@skappa.no
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EvNsDBj9YEW3_6Bm3HiWK74U8IcpTtlMk4qeMOZWdtRUMDdBUFZIQkZFWFRXSElURTJZUTdQWEIzRC4u


 
Agenda for første møte: 

1- Kort beskrivelse av søknaden og årets aksjon 
2- «Hva kan jeg ta med inn i prosjektet?» hilserunde og forventningsavklaring   
3- «Hva vil jeg ha ut av prosjektet?» Erfaringer fra tidligere år 
4- Prosjektbeskrivelse, budsjett og tidslinje for 2021, inkludert fastsettelse av neste møte 
5- Åpen post 

 
Møtet vil gjennomføres digitalt.  
 
Med vennlig hilsen,  
Camilla Tysland Lillehagen  
Prosjektleder 
Telefon: 97102554 

 
 

 
 
 
 
 


