
Fra: Olaug Talleraas
Sendt: 27. november 2014 13:00
Til: edm - lore@online.no
Kopi: Arve Bekkevard; Bertha Solheim Hansen
Emne: SV: 14/00596 - 56 - Gnr 42 Bnr 82 - Lyngveien 3 - Parkering - Nødvendig

dokumentasjon før etablering av parkering.

Hei og takk for henvendelse, oversendt til meg fra byggesaksavdelingen.

Vi vil ta kontakt med grunneier og be om at jernbanesviller som evt. ligger utenfor tomtegrense fjernes.

Vi har forståelse for deres frustrasjon med denne parkeringen. Ut fra bildene som er tilsendt , har vi
forståelse for at det kan være vanskelig å komme inn og ut til tider, men slik vi ser det vil det ikke være
umulig. Når det gjelder tiltak som umuliggjør parkering vis a vis innkjøring til Lyngveien 2 B, vil det være å
sette opp parkering forbudt skilt. For å sette opp parkering forbudt skilt kreves det et godkjent
skiltvedtak fra Statens vegvesen etter en høringsrunde hos politiet. Veimyndigheten mener at et
parkering forbudt skilt her må ses i sammenheng med hele området for øvrig for ikke å fors kyve
problemet. Dette vil vi vurdere.

Med hilsen
Olaug Talleraas
Seksjonsleder vei, idrett, park og friluftsliv
Kommunalteknisk avdeling
Telefon: 64 96 24 22

Ås Kommune
Skoleveien 1, 1430 ÅS
Sentralbord: 64 96 20 00
www.as.kommune.no

� Tenk på miljøet før du printer ut denne e - posten

Fra: Bertha Solheim Hansen
Sendt : 27. november 2014 08:40
Til : Olaug Talleraas
Kopi: edm - lore@online.no ; Arve Bekkevard
Emne: 14/00596 - 56 - Gnr 42 Bnr 82 - Lyngveien 3 - Parkering - Nødvendig dokumentasjon før etablering
av parkering.

Hei.
Kan du svare på det som gjelder plassering av jernbanesviller på veiskulder og
det punkt om at naboer forlanger kommunen umuliggjør parkering vis a vis innkjøring til Lyngveien 2B.

Øvrige punkter tas i den politiske sak til andre gangs behandling i HTM og i egen e - post.

Med hilsen
Bertha Solheim Hansen
Bygningsavdelingen / avdelingsingeniør
Telefon: 64 96 24 30

http://www.as.kommune.no/
mailto:edm-lore@online.no


Ås kommune
Skoleveien 1, 1430 ÅS
Sentralbord: 64 96 20 00
www.as.kommune.no

� Tenk på miljøet før du printer ut denne e - posten

http://www.as.kommune.no/
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