
From:                                 "Huynh, Athina" <Athina.Huynh@statsbygg.no>
Sent:                                  Thu, 30 Jun 2022 08:33:05 +0200
To:                                      "T.Krok" <terjekrokstad1@gmail.com>; "John Aa" <multinatur@gmail.com>; 
"Willy Olav Volden" <w-olav-v@online.no>
Cc:                                      "Ødegaard, Per Mathias" <PerMathias.Odegaard@statsbygg.no>; "Lyngvær, Geir 
Atle" <GeirAtle.Lyngvaer@statsbygg.no>; "Lavrans Skuterud" 
<lavrans.skuterud@orkland.kommune.no>; "Nervik, Berit Østbyhaug" 
<BeritOstbyhaug.Nervik@statsbygg.no>; "Hallaråker, Magnus M." <MagnusM.Hallaraker@statsbygg.no>
Subject:                             oppsummering befaring på Auset 17.6.22

Hei 
 
Takk for en fin befaring med dere på Auset. Det var nyttig for meg å kjenne til denne strekningen og se 
hvordan veistandarden er. 
Vi foreslår at det prosjekteres nærmere for elvesikring, slik at nødvendig vedlikehold utføres på en god 
og hensiktsfull måte med en langvarig effekt. 
Skogsveien er ment for allmenn ferdsel for turgåere, og forslag om veiutbedring for tilrettelegging av 
ATV- ferdsel vil derfor ikke støttes av Statsbygg. 
 
Orkland kommune vil bistå Statsbygg i saker vedr. skogsveien fremover. Fint om dere tar kontakt med 
kommunen for evt. avklaringer og innkallelser til årsmøte som berører Statsbygg/ Orkland kommune. 
 
Jeg slutter i Statsbygg, og benytter denne anledningen til å takke for samarbeidet som har vært. Veldig 
hyggelig å bli kjent med dere. 
Riktig god sommer til dere alle. 
 
 
Vennlig hilsen 
  
Athina Huynh 
  
eiendomssjef 
Avdeling for eiendomsutvikling og forvaltning 
+4790958342 

  
 

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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