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KOMMUNEDELPLAN FOR SYNNFJELL ØST – SYNNDALEN  

 

ÅPENT INFORMASJONSMØTE  7 MARS KL 1900  PÅ SYNNFJELLPORTEN 

 

I forbindelse med varsel av oppstart med planarbeid og utsendelse av planprogrammet for 
Kommundelplan Synnfjell Øst - Synndalen ønsker kommunen og avholde et 
informasjonsmøte for alle interesserte. 

Dette møtet vil være et informasjonsmøte angående innholdet i planprogrammet og det 
videre planarbeidet med Kommunedelplanen. 

Vi vil gjerne få til en så åpen planprosess som overhode mulig der alle involverte parter skal 
bli hørt og sett – og ønsker derfor å innlede arbeidet med et åpent møte der alle kan komme 
med sine innspill og synspunkter så langt i planprosessen. 

 

Det vil i dette møtet bli innledet arbeidet med å danne en referansegruppe som skal jobbe 
nært med kommunen og dens prosjektleder gjennom planarbeidet. Referansegruppen skal 
bestå av representanter fra de ulike interessegruppene i området og være kommunens 
diskusjonspartner gjennom planarbeidet. Hvor mange gruppen skal bestå av og hvor ofte 
gruppen bør møtes gjennom prosessen er ikke klarlagt men dette vil vi avklare i det videre 
arbeidet etter innspill på informasjonsmøtet.  

 

Vi håper flest mulig har mulighet til å komme til dette møtet.  

Skulle det være vanskelig å få til å møte opp er det fint om du /dere som organisasjon gir 
beskjed hvis dere ønsker å være del av referansegruppen.  

Listen over interessegrupper (se vedlagt adr. listen) er ikke nødvendigvis utømmende så om 
du /dere har flere som bør informeres blir vi veldig glade for tilbakemelinger om dette. I 
tillegg håper vi du/dere som leder kan videreformidle denne informasjonen til deres 
medlemmer. 

 
Med hilsen 
  
 
Halvor Askvig                                                                                    Hege Mikkelstuen 
Enhetsleder Plan og næring                                                                Arealplanlegger 


