Frode Olsen
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Holsæter Hege Christine <Hege.Christine.Holsaeter@frosta.kommune.no>
fredag 29. mars 2019 10.33
Frode Olsen
Jonsson Halfdan
SV: Avløp Bolkan-Lein

Hei
Bekrefter med dette at kommunen tar kostnadene og garanterer for beløpet som ikke dekkes av oppsitterne.
Med vennlig hilsen
Hege Christine Holsæter
Ingeniør kommunalteknikk
Tlf. 92 42 92 52

FROSTA KOMMUNE

Fra: Jonsson Halfdan
Sendt: 22. mars 2019 14:00
Til: Holsæter Hege Christine
Emne: VS: Avløp Bolkan-Lein

Med vennlig hilsen
Halfdan Jonsson
Enhetsleder teknisk og landbruk
Tlf. 97787556

FROSTA KOMMUNE

Fra: Frode Olsen [mailto:Frode.Olsen@ecura.no]
Sendt: 20. mars 2019 09:38
Til: Jonsson Halfdan
Emne: SV: Avløp Bolkan-Lein

Hei igjen
Jeg savner en bekreftelse fra deg på at kommunen tar kostnadene og kan garantere for det beløpet i tilsendt
regneark som ikke dekkes av oppsitterne(ca 1,2mill)
Fint om jeg kan få dette fort slik at vi kan ha et møte før påske. Entreprenør kommer tilbake med revidert pris til oss
denne uka der veigjennomslagene er uttatt.
Hører fra deg
mvh
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FrodeO
Fra: Jonsson Halfdan <Halfdan.Jonsson@frosta.kommune.no>
Sendt: mandag 11. mars 2019 10.59
Til: Frode Olsen <Frode.Olsen@ecura.no>
Kopi: Auran Arne Ketil <Arne.Ketil.Auran@Frosta.Kommune.no>; Holsæter Hege Christine
<Hege.Christine.Holsaeter@frosta.kommune.no>; Hollingsæter Bjørn <Bjorn.Hollingsaeter@frosta.kommune.no>
Emne: SV: Avløp Bolkan-Lein
Hei igjen..
Vi har hatt et internt møte om innspillene fra deg (dere). Saken er egentlig klar og det er greit fra kommunens
ståsted å gå videre. Det er selvsagt blitt seint å komme i gang denne våren, så realistisk gjennomføringsplan må bli
slutten av året og begynnelsen av 2020. Kan dere sikre avtalen med entreprenøren selv om dere ikke kommer i
gang før til senhøsten ?
Det hadde vært greit at du tok en orientering med naboene om saken og hvis det er ønskelig med deltakelse fra oss
så gir du tilbakemelding om det.
Vi har ikke sendt ut noen brev med påbud om oppkobling. Er det nødvendig eller blir gjennomføringen nå iverksatt
uten videre brevskriving fra kommunen ?
Hører fra deg.
Med vennlig hilsen
Halfdan Jonsson
Enhetsleder teknisk og landbruk
Tlf. 97787556

FROSTA KOMMUNE

Fra: Frode Olsen [mailto:Frode.Olsen@ecura.no]
Sendt: 26. februar 2019 12:50
Til: Jonsson Halfdan
Emne: Avløp Bolkan-Lein

Mvh
FrodeO
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