
From:                                 "Stig Atle Moe" <stig.atle@on-as.no>
Sent:                                  Tue, 29 Nov 2022 08:12:06 +0100
To:                                      "Postmottak Orkland" <postmottak@orkland.kommune.no>
Cc:                                      "Sturla Arnesen" <sturla.arnesen@orkland.kommune.no>
Subject:                             257/282 Grønørveien 35 -oppfølging tilsyn brannsikkerhet. Saksnr. TILSYN-
22/00968

Hei!
Viser til tidligere korrespondanse i saken.
Vi har nå fått bekreftet at nye orienteringsplaner er utarbeidet og hengt opp.
Ny brannhydrant er montert (innmåling er utført av Orkla Mardahl og dokumentasjon er sendt 
kommunen). 
 
Mener da at alle punktene i tilsynsrapporten er fulgt opp og at tilsynet da kan avsluttes. 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Stig Atle Moe 
Arealplanlegger 

 
Orkdalsveien 82  -  7300 Orkanger 
Mob. 482 933 28 -Tlf. 72 48 40 20
stig.atle@on-as.no - post@on-as.no 
www.on-as.no
 


 

Ta miljøhensyn – vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten.
On  AS Arkitekter og Ingeniører er miljøsertifisert gjennom stiftelsen Miljøfyrtårn.

 
Innholdet i denne e-posten er kun for adressatens bruk. Den kan inneholde konfidensiell informasjon og/eller informasjon som i henhold til 
gjeldende lovgivning er underlagt taushetsplikt. Andre enn adressaten har ikke adgang til å lese eller videreformidle innholdet i denne e-
posten. Dersom De ikke er den tiltenkte mottaker, vennligst kontakt avsender pr e-post, slett e-posten og ødelegg samtlige utskrifter og kopier 
av den
 
 
 

ADVARSEL: Denne e-posten kom fra utenfor organisasjonen. Ikke klikk på lenker eller 
åpne vedlegg med mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt. 
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