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Skylt 1. Stationen - ritning justerad.pdf
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Hej!
Efter möte med Henrik Brunnegård, Parkenheten, som fått ärendet på remiss vill jag komplettera mitt ärende
genom att översända en uppdaterad placering av Skylt 1 vid Stationen. Skylten kommer placeras med ett större
avstånd till trädet som står väster om för att skydda rötterna och trädkronan. Jag har även uppdaterat
koordinaterna för skylten i översiktskartan.
I övrigt har Henrik och jag kommit överens om att Henrik är med ute på plats vid utsättning av skyltarna
tillsammans med Gatuenheten (som är utförare) för att säkerställa överenskomna placeringar enligt bygglov.
Med vänlig hälsning,
Linnea Johansson
Trafikplanerare
linnea.johansson@alingsas.se
0322-61 60 27
___________________
Alingsås kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Gatu- och parkavdelningen
Sveagatan 12
441 81 Alingsås
-----Ursprungligt meddelande----Från: Linnea Johansson
Skickat: den 12 februari 2021 14:23
Till: Byggr systemkonto <Byggr.systemkonto@alingsas.se>
Ämne: SV: Centrum 1:17 - Ärende: [LOV 2020-000991:782217]
Hej!
* Bifogar ny översiktskarta med reviderade koordinater för skylt 4 & 8 enligt tidigare revidering. Även
koordinater för skylt 5 och 7 är reviderade enligt förklaring nedan.
* Skylt 5 / Järtas park - upptäckte när jag skulle dubbelkolla koordinaterna att denna platsen blivit fel i den
separata kartan för skylten och hamnar nu mitt i GC-vägen. Tanken var att skylten skulle placeras intill staketet
vid Järtas park men jag har tolkat kartan fel. Intill Järtas park hamnar den då inom fastighet Centrum 1:18. För
att slippa dela ärendet och byta fastighet är mitt förslag att denna skylten placeras enligt bifogad ritning och i
samband med detta tar vi ned stolpen med den blå cykelvägvisningen mot Sävelund. Tror du det är möjligt?
Annars behöver den placeras inom Centrum 1:18.
* Skylt 7 / Mjölnaren - i detta fall har jag reviderad placeringen av skylten så den kan hanteras i detta ärende
och är inom fastighet Centrum 1:17. Se bifogad fil.
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Alingsås kommun
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-----Ursprungligt meddelande----Från: Byggr systemkonto
Skickat: den 10 februari 2021 09:52
Till: Linnea Johansson <Linnea.Johansson@alingsas.se>
Ämne: Centrum 1:17 - Ärende: [LOV 2020-000991:782217]
Hej Linnea!
•       Nu har du reviderat placering för skylt 4 & 8 men deras placering / koordinaterna måste revideras på
översiktskartan också. Se gärna över alla koordinater för alla skyltar om dem verkligen stämmer med skyltarnas
placering som redovisades på enskilda kartor.
•       Jag har konstaterat att skylt 7 (Mjölnaren parkering) är placerad inom fastigheten Mjölnaren 5 inte
Centrum 1:17! Om den skylten inte är placerad inom samma fastighet som dem andra kan detta askylten inte
hanteras i detta ärendet, ärendet måste delas i två eller gärna revidera placeringen så att skylten är placerad inom
fastigheten Centrum 1:17.
Svaret skall vara oss tillhanda senast 2020-03-03.
Med vänlig hälsning,
Anna-Catalina Sidea
Bygglovshandläggare
Alingsås kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Sveagatan 12
441 81 Alingsås
Tel: 0322-61 71 53
anna-catalina.sidea@alingsas.se
Ärende: [LOV 2020-000991:782217]

