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VEDRØRENDE AVSLAG PÅ ANMODNING OM MØTE MED RÅDMANNEN

Vi takker for raskt svar. Det er med beklagelse vi mottok avslag på vår forespørsel om møte
med rådmannen vedrørende blant annet den pågående rulleringen av kommuneplanens
arealdel. Kommunens svarbrev inneholder linker og henvisninger til foreliggende
saksdokumenter. Dette er nyttig men kan etter vår mening ikke erstatte verdien av en direkte
dialog.
Frognmarkas Venner har lagt mye arbeide i forberedelsene for innspill til en prosess med
sikte på et vern av de gjenværende skogsområdene i Frogn. Det som blir presentert som status
for arbeidet med kommunens markaplan mangler henvisning til arealer på et kartgrunnlag.
Det er heller ikke angitt noen plan for videre fremdrift etter det planlagte møtet med
interesserte lag og foreninger 5.mars. Vi ser med bekymring på dette.
Med de politiske vedtak som ble gjort i formannskapet vedrørende kommuneplanens arealdel
er kommuneadministrasjonen nå bedt om å utrede store urørte arealer både syd og nord for
kommunesenteret Drøbak. Omfanget er vesentlig større enn det administrasjonen i sin
innstilling foreslo. Slik prosessen lå synes lagt opp frykter vi at behandlingen av de foreslåtte
arealene kan skje uten at utredningene blir prøvet mot en markaplan som synliggjør verdien
av bevaring av de gjenværende skog og friluftsområder i Frogn.
Vi kom med følgende anmodning i vært første brev:
Som kommunens største friluftsorganisasjon er vi blant annet interessert i å høre
Rådmannens syn på når og hvordan Frognmarkas Venner kan involveres i det pågående
arbeidet med markaplanen.
Vi synes det er gledelig at kommunen innkaller til et eget markamøte 5.mars. Vi håper dette
kan være starten på en videre prosess med å utarbeide en samlet markaplan og ber på nytt om
et møte med rådmannen.
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