
Josefin Kaldo

Från: Hans Jönsson <exark@exark.se>
Skickat: den 3 maj 2013 08:00

'_l_'ill: Josefin Kaldo
Amne: Re: Utsiktsberget

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Toppen. Tackför alla svar.

Med vänliga hälsningar

Hans Jönsson

 

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

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

From: Joseñn Kaldo
To: Hans Jönsson
Cc: lars.andersson@skaftobo.se ; Susanne.Kristensson@peab.se
Sent: Thursday, May 02, 2013 3:05 PM
Subject: Utsiktsberget

Hej Hans!
Jag lovade att återkomma med svar på en del frågor m.m. Här kommer nâgra av dom:

1. Är väg 3+1,5 m ok?
Så här ser beskrivningav gaturummet ut i Evensåsplanen:

"Inom planområdet samsas gående, cyklar och motordrivnafordonpå samma utrymme. Gator och

vägar utföres med måttlig breddför att i möjligaste mån fortsätta bygga småskaligtoch ansluta till

områdets övergripande gestaltningsidé. Byggnaderna är traditionsenligtoch tätt grupperade varför
en i sammanhangetför bredgata skulleförstöra områdets karaktär av skärgårdssamhälle. Däremot

tillämpasnödvändiga och praktiskafunktionsmåttför vår tids krav. För attförena ett småskaligt
och "skärgårdssamhälleligt" intryck med bilensfunktionsmåttkan gatan delaspå längden med två

olikaytskikt enligtföljandeprincip. 1,5 m smågatsten vid ena sidan som "gångyta" kombineras

med 2, 7 m "köryta "på mitten samt 0,3 m smågatsten vid andra sidan. Genom att gångyta och

köryta utföres utan inbördes nivåskillnadkommer hela ytan att samverkatillen yta. Bilarför köra

på de gåendes villkoroch kan enkelt mötas. "

Så svaret blir att det är 0k. Jag bifogarett dokument från Rambo om sophantering med mått m.m. som ska beaktas.

Rambo ser dessutom över sitt sophanteringssystem och kommer komma med nya riktlinjer inom kort.

Grundprincipen i nya systemet är att inga lyft eller hämtningar av tunnor ska ske. Sopbilarnaska heller inte behöva

backa. Gemensamma uppsamlingsplatsereller lättillgängligplaceringpå den egna tomten kommer alltså att bli

krav.

2. Hur många parkeringsplatser/småhuskräver P-normen?
P-normen säger 2,2 pl/småhuseller 1,7/småhusvid gemensam parkering. Den ska dock ses över eftersom den är

lite väl "stelbent" idag.

3. Startmöte på kommunen i slutet av maj?
Har du föreslagit tid redan Hans? Om inte så är Ylwasoch mitt förslag kl. 10-12 den 27 maj. Ylwa tar fram förslag på
planavtal efter diskussion om avtalets innehåll på mötet.

4. Har fastigheten Skaftö-Fiskebäck1:5 någon utvecklingspotential i förhållandetill ÖP?



Större delen av fastigheten ligger inom strandskydd (blå linje) och är utpekat som område för närrekreation i ÖP. Så

utvecklingsmöjligheternaär mycket små som jag ser det. Men det berorockså på vad det är man vill utveckla.

5. Finns någon överenskommelse mellan From och kommunen?

Jag har ställt frågan vidare men inte fått svar än. Jag återkommerom/närjagvet mer.

6. Finns det någon möjlighet för kommunen att expropriera eller tvångsinlösa mark?
Jag har resonerat med en av mark-och exploateringsingenjörernasom bestämt menaratt det inte går.

Med vänlig hälsning

Josefin Kaldo
PIan-, bygglov- och mätenhetschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tel. 0523-61 33 32 | Mob. -- | '|osefin.kaldo@lysekil.se | Lysekils Kommun, 453 80 Lysekil
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Tänk pâ miljön innan du skriver ut


