
Ylwa Larsson

Från: Susanne.Kristensson@peab.se
Skickat: den 5 februari 2013 10:56
Till: Emelie Greiff
Kopia: Ylwa Larsson; Johan Thylen
Ämne: SV: Fiskebäckskilparkeringen

Hej Emelie!

Vi kommer inte skicka in något separat yttrande men du får gärna diarieföra mailen som en upplysning.

Med vänlig hälsning
 

Susanne Kristensson
Peab Sverige AB
Region Bostad - Projektutveckling
Edingsvägen 2
451 52 Uddevalla

Telefon 0522-64 24 02 Mobil0733-33 92 38
susanne.kristensson@peab.se
peab.se
 

  
 

Från: Emelie Greiff [mailtozEmelie.Greiff@lysekil.se]
Skickat: den 4 februari 2013 10:15
Till: Kristensson Susanne, Uddevalla
Kopia: Ylwa Larsson; Johan Thylen
Ämne: SV: Fiskebäckskilparkeringen

Hej Susanne,
Tackför bra svar! Planen för Gullmarsstrand har dragit ut på tiden av diverse anledningaroch under den här tiden harförutsättningarna förändrats. Jättebra att vi nu vet

mer om er syn på parkeringsytan.Ar det okej att jag diarieförditt svar som ett yttrande till planen för Gullmarsstrand eller vill du skicka in ett annatyttrande?

Med vänlig hälsning



Emelie Greiff
_Planeringsarkitekt,Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tel. 0523-61 33 41 | Mob. -- | emelie. reiff l sekil.se | Lysekils Kommun, 453 80 Lysekil

LYSEKILS 
Kungsgatan 44, 453 80 Lysekil

Tänk på miljön innan du skriver ut

 _:--

Från: Susanne.Kristensson@peab.se [mmagilim-»Tsusanne.Kristensson@peab.se]
Skickat: den 4 februari 2013 08:29
Till: Emelie Greiff
Ifopia: exark@exark.se; lars.anderss0n@skaftob0.se; Staffan.Lundgvist@peab.se; Ylwa Larsson
Amne: SV: Fiskebäckskilparkeringen

Hej Emelie!

Fick ditt svar gällande p-platsen vid Kristinebergsvägenvia Hans Jönsson.

Det anbud vi lämnat på området vid Kristinebergsvägenavser köpeskillingför all kommunal mark inom planområdet, inklusive p-ytan, enligt
kartbilaga i kommunens förfrågningsunderlagvid upphandlingsamt kartbilaga ivårt ramavtal med kommunen.
l det planprogram som låg tillgrund för anbudsförfrågan finns olika förslag till lösningar för parkeringenoch man

säger också att en utredning skall göras för att säkerställa behovetav p-platser för allmänheten.
l vårt ramavtal med kommunen står att kommunen inte kommeratt vara huvudman för allmän platsmarkinom planområdet.

När vi nu startat arbetet med detaljplan planerarvi för en allmän p-yta inom planområdet men med anledning av ovanstående ser vi
det inte helt givet att kommunen kommer att ha rådighet över marken när detaljplanen är klar och markköpär genomfört.

Utifran skrivning I pagaendedetaljplan för Gullmarsstrand, gällande hänvisning till parkeringenvid Kristinebergsvagen,vill vi flagga for ovanstaendeomstandighe er

Jag tror säkert vi hittar en lösning men vill ändå redovisa hur vi ser på frågan.

Med vänlig hälsning



 

Susanne Kristensson
Peab Sverige AB
Region Bostad - Projektutveckling
Edingsvägen 2
451 52 Uddevalla

Telefon 0522-64 24 02 Mobil0733-33 92 38
susanne.kristensson@geab.se
peab.se
 

 
Från: Hans Jönsson |mailto:exark@exark.se]
Skickat: den 4 februari 2013 08:02

'_I_'iI|: Kristensson Susanne, Uddevalla; Lars Andersson
Amne: Fw: Fiskebäckskilparkeringen

Hejsan
Se nedan svar från kommunen på min fråga om parkeringen.

Med vänliga hälsningar

Hans Jönsson
 

Exark arkitekter
Terrassgatan 5. 411 33 Göteborg
Tel 031-778 40 20, Mobil0706-35 13 11
www.exark.se

----- Original Message -----

From: Emelie Greiff
To: exark@exark.se
Sent: Friday, February 01, 2013 2:35 PM
Subject: SV: Fiskebäckskil

Hej Hans,
Jag arbetar med detaljplanen för Gullmarsstrand, och ñck därför detta mail från Ylwa. Har kollat med Utvecklingsenhetenvad som gäller angående avtalet för

"Utsiktsberget".Det jag fått höra är att det inte är bestämtexakt vilkenmarksom ingår i PEABs köp, men att parkeringen iallafall ingår i planen. Fler avtal ska upprättas
efter hand, bI.a. exploateringsavtal,och då kommer det framgå tydligare hur parkeringenska användas. Men jag skulle gissa att den även i fortsättningen kommer att vara



 

. .. . .. .. . .. . . .. . . « ' l l arkerin s latser till besökaretillgangligfor allmanheten eftersom parkeringar ett stort problem I Fiskebackskil,och det ligger: kommunens intresse att ha (ommuna a p g p

o.s.v.

Med vänlig hälsning

Emelie Greiff
Planeringsarkitekt,Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tel. 0523-61 33 41 l Mob. -- | emelie. reiff I seki|.se | Lysekils Kommun,453 80 Lysekil
 

LYSEKILS
KOMLMU3N

Kungsgatan 44, 453 80 Lysekil

Tänk på miljön innan du skriver ut

 

Från: Ylwa Larsson
Skickat: den 31 januari 2013 16:38
Till: Emelie Greiff
Ämne: VB: Fiskebäckskil

Med vänlig hälsning

Ylwa Larsson
Samordningansvarig för planenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tel. 0523-61 33 52 | Mob. -- | ylwa.larsson@lysekil.se | Lysekils Kommun, 453 80 Lysekil
 

LYSEK]LS
KQDJIMUiN 


