
Fra: Cato Andrè Eriksen
Til: Oddleif Hatlem - NLA Solutions AS
Emne: Re: SV: Innvendinger til etablering av helikopter base
Dato: fredag 7. desember 2018 11.45.20

Hallo. Det skal du bare gjøre.

Ønsker også og få med at det byrde sees på sammenfallende støy, støy fra flyplassen og ny helikopter base
burde sees på i sammenheng.

Mvh

Cato André Eriksen

> 5. des. 2018 kl. 12:11 skrev Oddleif Hatlem - NLA Solutions AS <oddleif.hatlem@norskluftambulanse.no>:
>
> Hei.
>
> For ordens skyld ber jeg deg gi tilbakemelding på om det er OK at vi legger ved eposten fra deg, når vi sender
inn konsesjonssøknad til Luftfartstilsynet og dispensasjonssøknad til Skånland kommune.
>
>
> På oppdrag for Luftambulansetjenesten HF:
> Med vennlig hilsen,
> Oddleif Hatlem | Prosjektleder
> NLA Solutions AS
> Storgata 33 A| Postboks 414 Sentrum | 0103 Oslo
> Sentralbord: +47 64 90 44 44
> Mobil: +47 907 29 782 | E-post: oddleif.hatlem@nlasolutions.no
>
>
>
>
> -----Opprinnelig melding-----
> Fra: Cato Andrè Eriksen <catoae@hotmail.no>
> Sendt: mandag 26. november 2018 23.51
> Til: Oddleif Hatlem - NLA Solutions AS <oddleif.hatlem@norskluftambulanse.no>
> Emne: Innvendinger til etablering av helikopter base
>
> Hallo.
>
> Vil med dette meddele vår bekymring til etablering av base.
>
> Dette er ett område som er sterkt belastet med mye trafikk, og som ikke er tilrettelagt for myke trafikanter. En
etablering med luftambulanse vil bare øke denne trafikk tettheten på en allerede overbelastet strekning. Som har
en alt for høy skade statistikk.
>
> Det er ett landbruks område som ved etablering av base, vil få tilført betydelig støy plager.
>
> Det vil også tilføre oss beboere en betydelig økning i støyen som vil forverre vår livskvalitet.
>
> Mvh
>
> Eier av eiendom 17/14 og 17/9
> Cato André Eriksen
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