
Frode Lorentzen og

Anne Hilde Torvik

Lyngveien 2b

Ås 24.09.2014

Arkitekthuset Knut H. Knudtsen AS

UTTALELSE TIL NABOVARSEL – GNR 42 BNR 82

Viser til nabovarsel datert 10.09.2014 vedrørende opparbeiding av 4 parkeringsplasser på
eiendommen Gnr 42 Bnr 82, Lyngveien 3.

Vi har i en rekke brev til kommunen gitt uttrykk for at næringsvirksomheten i Lyngveien 3 bør flyttes
til et mer egnet lokale i Ås sentrum og vi mener fortsatt at dette er den eneste akseptable løsningen.
Alternativt at tiltakshaver opparbeider de parkeringsplassene som opprinnelig ble gitt tillatelse til.

Vår nabo i Lyngveien 4 har gitt en utmerket tilbakemelding på nabovarselet og vi støtter deres
tilbakemelding fullt ut. Vi har ikke til hensikt å la pasientbesøk få benytte vår innkjørsel når de skal
navigere seg inn og ut av de foreslåtte parkeringsplassene.

Vi mener også at den foreslåtte løsningen er trafikkfarlig for oss som har småbarn – og det er etter
hvert mange av oss i Lyngveien som har småbarn. De foreslåtte parkeringsplassene vil medføre at
bilene blir nødt til å rygge inn/ut og at svært mange påkjørsler skjer ved rygging. Barn er vanskelige å
få øye på i speil og de er svært utsatte hvis uhellet først skulle skje.

Vi mener videre at antallet parkeringsplasser er for få og at opprinnelig antall parkeringsplasser skal
opprettholdes (6+2). Det foreligger ingen dokumentasjon som understøtter at omfanget er mindre
enn det som var da opprinnelig tillatelse ble gitt. Vårt inntrykk er at behovet er fortsatt 6+2, dvs at
husstandens egne biler også skal inngå i de planlagte parkeringsplassene. En etablering av 4
parkeringsplasser vil resultere i at biler fortsatt vil parkere langs etter veien. Av planene som er
oversendt, savner vi tiltak for å forhindre slik gateparkering.

Vi er usikker på om antallet parkeringsplasser og lokaliseringen av handicapparkeringen er i tråd med
bl.a. Universell utforming. Vi har derfor tilskrevet Helsedirektoratet og bedt om deres vurdering av
antall, plassering (og underlag på innkjørsel inn til legekontoret, belysning, døråpner m.v). Svar
foreligger ikke per i dag. Vi har ventet helt til nå for å se om vi ville få svar fra dem før vi sendte inn
våre merknader.

Oppsummering

Vi krever at næringsaktiviteten flyttes ut av boligfeltet og til mer egnede lokaler i f.eks Ås sentrum.
Alternativt må parkeringsplassene etableres ihht de opprinnelige planene.



Brevet sendes kun som epost.

Hilsen

Frode Lorentzen og Anne Hilde Torvik


