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Hejsan
Sökte dig per telefon utan att lyckas men mailarnu istället.

Först ang södra Stockevik.

Det vi vill samråda med LST om är behovsbedömningenoch däri ingår planskissens utbredning och innehåll. Om det

är du och jag från vår sida kanske det räcker med Gunnar från LST. Om nu inte några politiker är med är detju viktigt
att budskapet från mötet når fram till Roland och att han kan acceptera det.
Prata med Roland om det. Naturligtvis kan Gunnar ta med sig någon kollega om han känner för det.

Betr Utsiktsberget
Idag har vi haft ett möte i Uddevalla med Peab. Senare i veckan kommer resultatet från det parallella uppdraget att

offentliggöras genom brevutskick.(Arkbyrån får förtroendet att vidare bearbetaplanillustrationenoch därefter även

göra ett gestaltningsprogram).

Du kommer också få ett brev (arbetsmaterial)från Peab om detta.

Nu startar planarbetetoch vi föreslår att vi hållerett startmöte internt i kommunen, kanske under v 48 eller 49, dock ej
den 3 dec.

Kan du eller Ylwa kalla till ett sådant möte? Närvarande; någon från trafik, Leva, natur, fastighet m fl. som du tycker
ska vara med. Därefter fixar vi ett möte i Göteborg med Arkbyrån och påbörjar skissfasen.

Betr fråga från Linus Hector.

Se bifogad skiss som jag gjort. Jag ser ingen konfliktutan uppdelningen av områdeti Bökevik.stämmeröverens. En

fråga är vad Bender vill göra på sin halva av viken. Lasse Andersson har talat med Bender och informeratom

planerna på en småbåtshamn, så han bör veta vad som kan komma. Dock vill vi ju inte att hamnen ska kunna

överklagas, inte av Bender i alla fall. Kan inte avstyckningen vänta tills planen med Småbåtshamnen har påbörjats?

Med vänliga hälsningar

Hans Jönsson
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