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Närvarande

TRAFIKFRÃGOR

Planbeskrivningenkompletteras med redovisning av

målpunktertill; affär, färja, hpl mm.

Kommunen, genom Anders Andersson, tar initiativ till
förstudie avseende Fiskebäckskilsvägen.
Trafikmätningska utföras med start 28 juli och pågå under 7
dagar. Resultatet ska lämnas tillarbetsgruppen senast den 15
augusti,varpå bullerutredningen kan slutföras.

På plankartan tas gångvägen från områdets ”topp” till
Kilenvägenbort. Mellan Kilenvägenoch Fiskebäckskilsvägen
behållsredovisningen på plankartan. På illustrationskartanska
gångvägen finnas med på hela sträckan.

Entrégatorna lutningsförhållandenfinns redovisade genom
vägsektioner. Anders A finner utningama vara ok.

Hans J gör en tvärsektion visande tomt+väg+tomt- att införas i
planbeskrivningenoch/ellergestaltningsprogrammet.
Planbeskrivningenkompletteras med redovisning av

möjligheter att anlägga mötesplatser på entrégatorna.

2014-05-09

Ätgärdas
21V:



MODELL

Den fysiska modellen, som finns hos Peab i Uddevalla ska
uppdateras. Hans J anlitar modellbyggare i Göteborg.

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR

Hans J visar skiss på delområdet längst i väster. Skissen
accepteras varvid förutsättningar att behållabefintliggrusväg
under en längre sträcka slås fast. Skissen bifogasprotokollet.
Diskussion om en tomt ska tas bort inom delornråde
"Stigningen”. Det gäller tomten mitt emot fastigheten 1:377.
Peab lovade studera frågan.
Hans J visar skiss på Kilenvägenmed parkeringmed ca 25-30
pl vid infarten. Utmed Kilensvägensödra hälft föreslås
bebyggelse enbart på vägens ena sida. Skissen som bifogas
dessa anteckningar accepteras.
En damm ligger delvis i samrådsförslaget inom kvartersmark.
Kvartersgränsen flyttasenligt skiss som bifogasdessa
anteckningar. Skissen som bifogas dessa anteckningar
accepteras.

Bebyggelsen utmed Kilenvägendiskuteras. Förslag om

möjligheten att byggnader kan uppföras som parhus studeras
vidare. Parhus skulle innebära något större byggnader men även
större avstånd mellan resp byggnad. Planbestämmelserbör
medge båda alternativen.

DAMMAR

Malin K har inhämtat ett mailsvarfrån en konstruktör på ÅF.
Denne beskriverutifrån fotografierproblemställningenmed ett
säkerställande av murade dammars hållbarhet. Susanne lovar
kontakta sina kollegor inom Peab för vidare inhämtande av

kunskap i frågan
Sara O ska kolla i kommunens arkivom den största dammen,
som har en egen fastighet och om eventuella servitut eller andra
rättigheter finns registrerade.
Ombyggnad av murar vid dammar, troligen gäller detta 2
dammar. Åligger exploatören.
Driften kommer sedan att ansvaras av kommunen. Driften
omfattar även eventuella staket.
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5. STRANDSKYDD

Malin K har tagit fram ett koncept tillskrivelse avseende
upphävande av strandskydd. Förslaget bearbetasvidare efter
inkomnasynpunkter från deltagarna i arbetsgruppen.

6 UTREDNINGARMM

Arbete med tre olika visualiseringar (fotomontage) har
påbörjats. Klart under maj månad.

Arbete med gestaltningsprogram har påbörjats. Koncept klart
under maj månad.

Naturcentrum hållerpå med kompletterande
salamanderutredning. Klart under maj månad.

Arbete med uppdatering av bullerutredning påbörjas nu under
maj. Klart sent i augusti efter arr resultatet från trafikmätningen
erhållits.

Ansökan om arkeologiskundersökning är inlämnad. Svar
väntas från Länsstyrelsen.

7 SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Malin K har tagit fram ett koncept på ena halvan av det som är
tänkt att föras fram för godkännande av politikerna.
Tänktebeslutsdag flyttas fram tillden 2 juni. Färdigt förslag 26
maj.

8 TIDPLAN

Arbete med utställningshandlingarklart i månadsskiftet
augusti/septemberför beslut om granskning den 17 september.

Vid pennan

Hans Jönsson




