Fr a:
Til:
Em ne:
Dat o:

Geir Løklingholm
Kim Kendel
RE: Oppstart av reguleringsarbeid
fredag 18. oktober 2019 04:02:46

Kim
Takk for informasjon. Jeg liker ikke at dere presentere dette som ett tiltak av kommunen.
Dette er ett tiltak som dere har blitt pålagt av kommunen for å kunne bygge på Steingsholmen.
Hvordan dere har tenk å løse dette med de berørte eierne sier du ikke noe om. Hva er deres
planer?
Vi er ikke interessert I å gi bort eiendom til dette tiltak.
Mvh
Geir Løklingholm

From : Kim Kendel [ mailto:kim@petter-rasmussen.no]
Sent : 17 October 2019 03:21
To: Geir Løklingholm
Cc: mona.loklingholm@gmail.com; Maren Rasmussen
Subj ect : SV: Oppstart av reguleringsarbeid

Hei
Vedlagt ligger varsel som PDF. Som det framkommer av varselet ønsker kommunen at tilkomsten
fram til Steiningsholmen, som passerer deres eiendom, skal oppgraderes slik at man sikrer myke
trafikanter. Dette betyr bla. etablering av fortau. I forhold til foreløpig plan for hvordan dette skal
gjøres vil fortau bli liggende på deres eiendom. Kommunen krever at alle areal som vil inngå i
kommunal veg skal overtas av kommunen vederlagsfritt etter opparbeiding, viser til vedlagt
referat fra oppstartsmøte. Ta kontakt om dere har spørsmål!

Mvh
Kim Kendel
Master i arkitektur

Petter J. Rasmussen AS
Rådgivende ingeniører og arkitekter
Dikterveien 8, 5538 Haugesund
mob. 984 62 106
kim@petter-rasmussen.no

Fra: Geir Løklingholm <loekling@online.no>
Sendt: torsdag 17. oktober 2019 01:39
Til: Kim Kendel <kim@petter-rasmussen.no>
Kopi: mona.loklingholm@gmail.com
Emne: Oppstart av reguleringsarbeid
Hei Kim
Vi fikk brev I posten om varsel om av reguleringsarbeid og vi er berørt. Vi eier eiendom 57/612
med adresse Lahammar 32.
Vi fikk noen bilder av brev tilsent fra min søster da vi er for tiden I USA. Kan du vennligst sende
hele varsel som ble sent til oss I mail. Vennligs også beskriv I detalj hvordan vår eiendom vil bli
berørt.
Mvh
Geir Løklingholm
Tlf +1 713 240 0316

