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Planleggingsprosessen for E134, Dagslett-E18 - Møtetidspunkt 
Vi viser til vårt brev datert 13. januar der vi ber om et hastemøte med statsråden 
vedrørende finansiering av videre planarbeid for E134 Lier – Asker. Videre viser vi til 
svar fra departementet datert 27. januar der vi tilbys et møte med statssekretær Tom 
Kalsås den 7. februar.  
  
Vi er kjent med at samferdselsministeren allerede har hatt et møte med 
Arbeiderparti-representanter fra Lier kommune om den aktuelle saken, og det er bra.  
 
Som ordførere i de tre berørte kommunene ber vi også om et direkte møte med 
samferdselsministeren. Vi kan avvente møtetidspunkt til rett over vinterferien slik at 
det gis anledning til å møte oss i det som er en svært viktig sak for våre kommuner.  
  
Forslag til nytt møtetidspunkt imøteses. 
  
 
Mvh 
 
 
Hans Kristian Raanaas Gunn Cecilie Ringdal  Lene Conradi 
 
Ordfører   Ordfører    Ordfører 
Frogn kommune   Lier kommune   Asker kommune 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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