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NYHETSBREV FRA FNF TELEMARK
FNF-kontoret holder sommerstengt!
Fra 1.juli til 1.august 2017 holder FNF-kontoret stengt. I denne perioden vil mail og
telefonsamtaler bli ubesvart.
FNF-koordinator Mariken Kjøhl-Røsand er i permisjon fra 1.juli og vikar Staffan Sandberg vil
overta fra 1.august.
Kontaktinfo til koordinator Staffan Sandberg:
E-post: telemark@fnf-nett.no
Telefon: 91369378

Hva skjer?
Arrangementer, møter o.l. av felles interesse for våre organisasjoner legges inn i kalenderen
til FNF Telemark. Vi tar gjerne imot tips om aktuelle arrangementer som bør legges inn i
kalenderen. Se: http://www.fnf-nett.no/11756.11752.Kalender-2017.html

Søk om midler!
FNF Telemark har fått innvilget midler fra Norsk Friluftsliv til Friluftslivets Uke 2017. Hver
FNF-organisasjon kan søke om 5000 kroner til et arrangement i løpet av Friluftslivets Uke
som arrangeres fra 2-10 september 2017. Send en kort søknad til FNF-koordinator på mail:
telemark@fnf-nett.no. Frist: Onsdag 23.august. Rapportering innen oktober 2017. Husk
kvitteringer!
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Stand på seminar om flerkulturelt friluftsliv på Høgskolen i
Bø
Påmelding til stand sendes til FNF-koordinator på mail: telemark@fnf-nett.no innen
23.august
Når: Mandag 4.september fra kl.17.00-20.15, se:
Hvor: Høgskolen i Bø, inngangspartiet
Tilbakemeldingsfrist: Onsdag 23.august
Arrangører: FNF Telemark i samarbeid med Telemark fylkeskommune, Norsk Friluftsliv,
Høgskolen i Sørøst-Norge og Grenland friluftsråd

Natt i naturen 2-3 september
Hele Norge sover ute! Les mer her: http://www.norskfriluftsliv.no/nattinaturen/

Skal du og din organisasjon arrangere noe i løpet av Friluftslivets Uke (2-10 september
2017)? Meld inn arrangementer til et felles program til koordinator: telemark@fnf-nett.no

Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark
Postboks 3089, 3707 Skien
Tlf: 97147245 E-post: Telemark@fnf-nett.no

VIKTIGE HØRINGSSAKER
SKIEN KOMMUNE
Varsel om oppstart av detaljregulering for Gromstul, Skien kommune
Igangsetting av planarbeidet, utbyggingsavtale og offentlig ettersyn av planprogram vil også varsles
på kommunens hjemmeside (URL-adresse) og Norconsults hjemmeside
http://www.norconsult.no/aktuelt/kunngjoringer.
Frist for uttalelser er 31.august 2017.
PORSGRUNN KOMMUNE
Innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel. Varsling om oppstart av planarbeid. Planprogram
legges ut på høring. Frist for å komme med synspunkter: 18.august
Arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel er i gang og vi vil gjerne ha deres synspunkter!
Forslag til planprogram med vedlegg følger denne utsendelsen, men kan også ses på
porsgrunn.kommune.no under ”Lokalpolitikk/Høringer” og på Servicesenteret, Storgata 153 fra
fredag 30.juni. Vi ønsker både kommentarer på innholdet i planprogrammet og eventuelle innspill på
hva ulike områder i kommunen skal kunne brukes til. Hvem som helst har mulighet til å komme med
innspill fram til fristen den 18. august.

ANDRE OPPDATERINGER
KYSTSONEPLAN I TELEMARK: Kontaktperson for informasjon om arbeidet: Prosjektleder hos
Telemark fylkeskommune er Jorid Heie Sætre og kan kontaktes på tlf: 95 99 44 08
VANNSAKER: Jobber du og din organisasjon med vannsaker? For hjelp og assistanse i
vannsaker, ta kontakt med vannkoordinatorene i SABIMA, Norsk Friluftsliv og SRN, se:
https://www.sabima.no/om-sabima/ansatte/
ROVDYR: Lyst til å vite mer om hvordan rovdyra skal bli forvaltet i Telemark i tiden
fremover? Nylig har forvaltningsplan for rovvilt i rovviltregion 2 blitt revidert. Planen kan
lastes ned på hjemmesiden til Fylkesmannen i Buskerud:
https://www.fylkesmannen.no/Buskerud/Miljo-og-klima/Rovvilt/Forvaltningsplan/Nyforvaltningsplan-for-rovvilt-i-region-2/
VANNSCOOTER: Flere organisasjoner og kommuner jobber nå med vannscootersaken i
forbindelse med opphevelse av vannscooterforskriften. Kontaktperson for oppdatert info:
Siri Meland i Norsk Friluftsliv. E-post: siri.meland@norskfriluftsliv.no Mobil: 952 40 336

