Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Steen, Erik
torsdag 25. juni 2020 07.25
Postmottak Kart og byggesak
VS: Søknad om oppføring av nodehus på Storåsen/Sjusjøen
5155-opplysninger-gitt-i-nabovarsel-v2.pdf; 5156-kvittering-fornabovarsel-side1.pdf; 5156-kvittering-for-nabovarsel-side2.pdf; Vedlegg
D1 - Situasjonskart.pdf; B1-søknad om dispensasjon.pdf; Søknad om
tiltak.pdf; E1-spesifikasjon teknikkhus.pdf; 5181-erklaring-omansvarsrett.pdf; 5185-gjennomforingsplan.pdf; 5174-soknad-om-tillatelsetil-tiltak_2019.pdf; Kvittering 527-1-54.pdf; Kvittering 527-515.pdf;
Kvittering 527-598.pdf; Kvittering-527-1-2736.pdf

Fra: Renolen, Kari <Kari.Renolen@eidsiva.no>
Sendt: onsdag 24. juni 2020 15.43
Til: Steen, Erik <erik.steen@ringsaker.kommune.no>
Emne: Søknad om oppføring av nodehus på Storåsen/Sjusjøen
Hei,
Takk for all god hjelp til søknaden😊
Da har jeg forhåpentligvis den dokumentasjonen som trengs. Og om det motsatte er tilfelle er det
fint om du gir meg et hint før helgen da jeg går ut i ferie fra neste uke. Er tilgjengelig på mail igjen i
uke 28.
Om det er dokumenter som må ha håndskreven signatur gir du meg bare beskjed så jeg kan ta meg
en tur til Fakkelgården og ordne det.
Når det gjelder eiendom 527/622 – e-post med nabovarsel er sendt til Ellen Houmb etter at hun pr
sms sendte meg sin e-post-adresse 19.06.20. Hun kvitterer ikke på mottatt mail
Når det gjelder eiendom 527/1/1998 – innehaver er 92 år og hennes kontaktperson, Hege Jordet,
svarer ikke på telefon/sms. Får ikke tak i hennes mailadresse og sender evt rekommandert til henne.
Kari Renolen
Prosjektleder · (+47) 917 30 722
kari.renolen@eidsiva.no
Eidsiva Bredbånd AS
Fakkelgården | Vormstuguvegen 40
Postboks 224 | 2601 Lillehammer
www.eidsiva.net
facebook.com/Eidsivabredband

Informasjonen i denne e-posten, inkludert eventuelle vedlegg, kan være strengt fortrolig. All form for bruk, publisering, videresending,
kopiering eller det å foreta seg noe basert på denne informasjonen kan være ulovlig. Hvis du ikke er den tiltenkte mottager av e-posten, ber vi
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The information contained in this email and any files transmitted with it may be confidential and legally privileged. Any use, disclosure,

forwarding, printing, copying, distribution of this email or any action in reliance upon it is strictly prohibited and may be unlawful. If you are
not the intended recipient, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your system.

