Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

jone Engh <jone.engh@gmail.com>
mandag 20. juni 2022 22:41
Anne Trine Hoel
Fwd: Høringsuttalelse
dnt-høringsuttalelse-juni2022.docx

For å være sikker på at vår epost med vedlegg av idag til Bærum kommune med Bærum turlags
høringsuttalelse kommer frem idag videresendes eposten til deg.
Hilsen
Jone Engh
for Bærum turlag
Tlf: 95 88 41 10
Denne meldingen kan inneholde informasjon som er konfidensiell og underlagt lovbestemt taushetsplikt. Kun den tiltenkte adressat har adgang til å lese
eller videreformidle denne e-posten eller tilhørende vedlegg. Hvis du ikke er den tiltenkte mottaker, vennligst kontakt avsender per e-post, slett denne eposten med vedlegg og ødelegg samtlige utskrifter og kopier av den.
This email may contain information confidential according to the law. Only the intended recipient may read or forward this email and its enclosures. If you
are not the intended recipient, please contact the sender, delete the email and the enclosures and destroy all copies and/or transcripts.

---------- Forwarded message --------Fra: jone Engh <jone.engh@gmail.com>
Date: man. 20. jun. 2022 kl. 22:34
Subject: Høringsuttalelse
To: <post@baerum.kommune.no>
Høring/offentlig ettersyn - Felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt
lokalveisystem
Saksnr. 21/7039 planID 2021019
Se vedlagte høringsuttalelse som avgis på vegne av Bærum turlag.
Hilsen
Jone Engh
for Bærum turlag

Tlf: 95 88 41 10
Denne meldingen kan inneholde informasjon som er konfidensiell og underlagt lovbestemt taushetsplikt. Kun den tiltenkte adressat har adgang til å lese
eller videreformidle denne e-posten eller tilhørende vedlegg. Hvis du ikke er den tiltenkte mottaker, vennligst kontakt avsender per e-post, slett denne eposten med vedlegg og ødelegg samtlige utskrifter og kopier av den.
This email may contain information confidential according to the law. Only the intended recipient may read or forward this email and its enclosures. If you
are not the intended recipient, please contact the sender, delete the email and the enclosures and destroy all copies and/or transcripts.

