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Hei
Tok meg en ny tur på tomta i ettermiddag, bl.a. for å se etter Gommerudbekken. Den ligger åpent i
det området som har med skoletomta å gjøre. Se vedlegg. Da er det ikke noe åpning av bekk å
vurdere i forbindelse med denne reguleringssaken.
Tok samtidig en kikk på enkelte andre forhold de ulike fagetater har hatt innspill til. Se vedlegg.
Steingjerdet må gjerne bevares. Den delen av gjerdet som berører skoletomten ligger helt i kanten av
skolegården, i et område hvor vi uansett vil bevare eksisterende natur.
Et par av de «store gamle» trærne som er registrert som verneverdige skiller seg lite fra andre trær.
De ser verken store eller gamle ut i en lekmanns øyne.
Fortauet langs Stian Kristensens vei er ikke veldig smalt (nesten 2m hele veien) med tanke på at veien
er lite trafikkert og at det er relativt få av elevene som bruker dette som skolevei.
Snakkes til uka…
God helg!
Med vennlig hilsen
Jørund Ragnhildstveit
assisterende prosjektansvarlig
Bærum kommune
Tlf 93 26 12 96
Fra: Vilde Halvorsen <vha@aaoh.no>
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Kopi: Nersten, Gunhild <Gunhild.Nersten@multiconsult.no>; Jørund Ragnhildstveit
<jorund.ragnhildstveit@baerum.kommune.no>; Hanne Embretsen <hem@aaoh.no>
Emne: Eineåsen skole_Gommerudbekken
Hei Reidar
Ref. telefonsamtale trenger vi mer info om Gommerudbekken i forbindelse med regulering av
Eineåsen skole. Vi vet at den er markert som historisk vassdrag, men ikke er lagt under hensynssone
for ønsket bekkeåpning i kommuneplanen. Kan ikke se at det ligger noen overvannsledning i samme
trase, så er det i det hele tatt vann her? Vi trenger all informasjon dere har om status på bekken.
Takk for hjelpen
Mvh
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