
Registrator Lysekils kommun

Från:
Skickat:
Tiil:
Ämne:

Josefin Kaldo
den 17 september 2015 10:59
Registrator Lysekils kommun; Malin Karlsson;Anna W
VB: Re: SV: En dörröppnare om Utsiktsberget?

Kategorier: Marie

Hej !

Diariefiir synpunkterna som inkomna synpunkter under granskningen.

Med vänliga hälsningar Josefin Kaldo

Skickat från min Sony XperiarM-smartphone

---- Ursprungligt meddelande ----
Ämne: Re: SV: En dörröppnare om Utsiktsberget?
Skickat: l6 sep 2015 2l:07
Från: marten. gunnas@telia. com
Till : Josefi n Kaldo <josefi n.kaldo@lysekil. se>
Kopia:

Hej Josefin,

Ursäkta, men jag tog en paus fran min mail. Som lill-semester...:-)

Du får gärna göra vad du vill med mitt forslag. Låt oss kalla det "infart från söder" eller "start från söder" så släpper min ande
över det hela taget. :-)

Har du sett att jag kom med en extra kommentar som berör "storleken". Jag ser tre faser. Jag ser en tanke om att berget sväljer det
nya området även med parkeringskapacitet. Vill man drömma vidare så kan man se F-kil och riksintresset som en helhet med
vissa gångstråk som är väldigt använda där man skulle kunna tänka sig att retirera med husen upp i berget så att det inte upplevs
som en promenad i ett bebyggt område. Det jag tänker på är i frirsta hand stigen som startar fran Kristinebergsvägen ut mot där
Jan Gren bor/golftrålen 14 och 15. På marginalen "offrar" jag därvidlag av promenad längs den asfalterade Kristinebergsvägen frir
denna upplevelse " in i berget" om du ftirstår hurjag tänker. Det ena är en öppen "fåltupplevelse" det forra bort mot golfen är en
mer tight naturupplevelse med de fridlysta blomsterängarna till höger. Testa en promenad så tror jag du ftirstår. Det man kan säga
är att efter bökevik är det nog traktens mest frekventerade gångstråk, eller möjligen jämställt därmed.

I princip flyttar du den nuvarande arean på planområdet söderut. Exploateringsavtal behöver ftirnyas men är forstås inte skrivet i
sten.

Allt gott,
Mårten

>----Ursprungligt meddelande----
>Från : josefin.kaldo@lysekil. se
>Datum: 2015-09-09 - l5:31 (CEDT)
>Till : marten.gunnas@telia.com
>Amne : SV: En dörröppnare om Utsiktsberget?

>Hej Mårten!
>Jag har varit hemma sjuk och därfor har mitt svar drojt.

>Det är intressanta idéer som du väcker. Ä¡ det ok att jag tar med din skrivelse som inkomna synpunkter på detaljplanen så fär vi
med dem i granskningsutlåtandet?
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>Med våinlig hälsning

>Josefin Kaldo
>Plan-, bygglov- och mätenhetschef, Samhällsbyggnadsforvaltningen

>Tel. Q523-6133 32 I Moþ, -- | josefin.kaldo@lysekil.se I Lysekils Kommun, 453 80 Lysekil
>

>Kungsgatan 44,453 80 Lysekil

>Tänk på miljön iruran du skriver ut

>-----Ursprungligt meddelande----
>Från: marten. gururas@telia.com [mailto:marten. gunnas@telia.com]
>Skickat: den 30 augusti 2015 20:14
>Till: Josefin Kaldo
>Amne: En dörröppnare om Utsiktsberget?

>Hej Josefin,

>Jaghar mailat dessa synpunkter till J-O och Sven-Gunnar. Det är helt egna synpunkter som bara står ftir mig. Detta ska inte

blandas ihop med min roll i Föreningen Sjöstjärnan där du också snart har ett mail från mig i din mailbox. :-) Sven-Gunnar
undrade om jag låtit dig kika på synpunkterna. Efter detta mail skulle jag ju kunnat svara 'Ja" på den frågan. :-)

>Ursprungligen var detta ett inlägg på Jovéns sida "För ett levande Skaftö". Därefter har inlägget blivit omnämt i flera olika
sammanhang. Bredden på dessa kommentarer verkar tyda på att det finns en öppning ftir ett samtal. På ägokartan talar vi om ägan

söder om fritidssamfÌilligheten.

>Kan det vara så att den fordröjda starten av "Gläntan" är en dörröppnare?

>Allt gott,

>Mårten Gunnäs
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