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Hei,
Som avtalt oversender vi revidert skisseprosjekt for Teleplanbyen Vest og Øst. Prosjektet ble bearbeidet
for å imøtekomme kommentarer og innspill fra de foregående møtene med kommunen. Det er disse
planer som nå vil ligge til grunn for utredning av konsekvenser og videre detaljering. Om ønskelig kan vi
gjerne presentere illustrasjonsprosjektet i et møte.
Revidert skisseprosjekt gjelder både Teleplanbyen Vest og Øst og vi ber om at det reviderte
skisseprosjektet legges ut på saksinnsyn på begge arkivsakID:
 Teleplanbyen Vest, Fornebuveien 35 mfl, i Bærum kommune (PlanID 2021001, Saksnummer
19/24996)
 Teleplanbyen Øst, Fornebuveien 31 mfl, i Bærum kommune (PlanID 2021016, Saksnummer
21/4949)
Samtidig varsler vi oppstart av planarbeid både for Teleplanbyen Vest og Teleplanbyen Øst og invitere til
et medvirkningsarrangement i planområdet for naboer og interesserte. (søndag den 31. oktober fra kl.
13:00 til 16:00)
Vi vil også opprette en internettside www.teleplanbyen.no for å gjøre informasjon om prosjektet lett
tilgjengelig.
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