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Velkommen til medvirkningsverksted!
På vegne av Justis- og beredskapsdepartementet ønsker vi å invitere til medvirkningsverksted i
forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen for politiets nasjonale beredskapssenter.
Medvirkningssenteret vil bli holdt onsdag 18.januar fra kl. 18.00-20.00 i Oppegårds kommunes
lokaler, Kolbotnveien 22, 1410 Kolbotn.
Bakgrunnen for arrangementet er at vi i forbindelse med utarbeidelse av konsekvensutredning for
nærmiljø og friluftsliv, ønsker innspill fra brukergrupper om deres opplevelse og bruk av området
knyttet til nærmiljø og friluftsliv (utfyllende informasjon er vedlagt).
Din gruppe inviteres til å delta med en representant som formidler gruppens synspunkter. Fint om
dere kan gi oss tilbakemelding om dere har anledning til å komme innen 11.januar.
Program for verkstedet:
· Introduksjon
· Presentasjon av kommunens arbeid med verdisettingen av området
· Gruppearbeid
· Presentasjon gruppearbeid
· Oppsummering
Hvis datoen ikke passer har vi også verksted 17.januar, hvor det blir anledning til å komme. Gi
beskjed dersom dere ønsker å bytte dato.
Vi ønsker gjerne kartfestet bilder (kilde) fra nærmiljø- og friluftslivkvaliteter i området.
Hvis dere ikke har anledning til å delta setter vi stor pris på om dere gjennomfører vedlagt
undersøkelse. Ferdig kart og begrunnelse (jpeg, pdf, mobilbilde) sendes på e-post til Rune Skeie:
Rune.Skeie@asplanviak.no
Vedlagt er informasjon om undersøkelsen og kartmateriale. Ta gjerne kontakt med oss dersom
dere ønsker å få tilsendt papirkopi, eller hvis det er spørsmål knyttet til medvirkningsverkstedet.

Vi ser frem til verkstedet og håper dere kan delta!
God jul!
Med vennlig hilsen
Rune og Ida
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