Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Gaute Markussen <gaute.markussen@franzefoss.no>
onsdag 17. april 2019 14:26
Mary Tønder Vold
Svein Finnanger
SV: Søknad om konsesjon - stein gård
Utdrag rundskriv M-3-2017 Konsesjon, priskontroll, boplikt med
merknader.pdf; Merknader til søknad om konsesjon.pdf

Hei igjen.
Vedlagt ligger merknader til konsesjonsøknaden, samt et utdrag fra rundskriv.
Jeg regner med materialet er godt kjent for dere, men vi har allikevel valgt å sette dette opp som en
ryddig argumentasjon for hvorfor Franzefoss Utvikling skal gis konsesjon.
God påske, hører fra deg når du har sett på saken.
Med vennlig hilsen
For Franzefoss AS
Gaute Markussen
Plan og eiendomssjef
Mob.+47 90620572
www.franzefoss.no

Fra: Mary Tønder Vold <mary.vold@baerum.kommune.no>
Sendt: 18. mars 2019 12:41
Til: Gaute Markussen <gaute.markussen@franzefoss.no>
Emne: SV: Søknad om konsesjon - stein gård
Den er grei, da hører jeg fra deg.

Med vennlig hilsen
Mary Tønder Vold
Jordbrukssjef
Park, landbruk, natur og kulturvern
Bærum kommune
Telefon: 67 50 54 01 / 911 69 176

Fra: Gaute Markussen [mailto:gaute.markussen@franzefoss.no]
Sendt: 18. mars 2019 09:35
Til: Mary Tønder Vold
Emne: SV: Søknad om konsesjon - stein gård

Hei igjen.
Takk for informasjon om at du slutter.
Jeg har jobbet en del med søknad om konsesjon basert på vår samtale i møte på Steinskogen, og vil
komme med en tilbakemelding til deg innen kort tid.
Må samtidig beklage at tilbakemelding etter møtet er sen, jeg rakk ikke bli ferdig før jeg dro på reise
og kom tilbake i går.
Med vennlig hilsen
For Franzefoss AS
Gaute Markussen
Plan og eiendomssjef
Mob.+47 90620572
www.franzefoss.no

Fra: Mary Tønder Vold <mary.vold@baerum.kommune.no>
Sendt: 18. mars 2019 08:52
Til: Gaute Markussen <gaute.markussen@franzefoss.no>
Emne: Søknad om konsesjon - stein gård
Hei!
Viser til tidligere samtaler om konsesjon for Stein gård. På møtet ble vi enige om at dere skulle tenke
dere litt om, og deretter ta kontakt med oss igjen.
Ville gi deg beskjed om at jeg slutter her i midten av juni, og jeg vet ikke helt når en erstatter er på
plass. For at dere skal slippe å vente unødig lenge på en avklaring – regner med at det må bli en
konsesjonssøknad her uansett hva dere lander på av løsning – så kan det være lurt å sende søknad
inn ganske snart. Det tar litt tid både med behandling administrativt og politisk, og jeg tenker at for
deres del kan det være greit å få dette avklart før sommeren.

Med vennlig hilsen
Mary Tønder Vold
Jordbrukssjef
Park, landbruk, natur og kulturvern
Bærum kommune
Telefon: 67 50 54 01 / 911 69 176

