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Svar pi granskning rdrande
Planbeskrivning
Kvarteret Luthagsstranden 50: I m.fl.
Dnr: PBN 2ol3-oot6oo

UPS har den 25/10 2015llimnat svar pi samridet rdrande denna plan. Vi finner inte att nigon
sammanstiillning clver remissvaren giorts, vilket vi finner oacceptabelt.

Vi finner ett antal forbeftringar j emfdrt med versionen for samrAd. Men tyvArr kvarstir nigra
kitiska punkter som vi vill pipeka.

I svaret pE samridet noterade vi fdlj ande: " I vad som skrivs om tillgdnglighet anges att
hissar kommer att ligga pA en h6gre nivA in entr6planel Detta finner vi helt f6rkastligt -

en Aterging till 1950-talets byggande. Lyftbord eller mindre hiss iir ingen acceptabel
Itisning frir den som har svArt att rdra sig - och kanske dven att orientera sig.
Vad giiller tillgiinglighet till ltervinningskdrl segs inget. Den dr lika viktig som tillgAngen
till verksamhetslokaler."
Dessa brister kvarstir i fiireliggande plan.

Exploateringsgraden ir hdg tillgingen till friytor ndra bostaden ar h6gst begrdnsad. Nu
anf6rs att: " Bostadsgird ska finnas med planteringar och plats fdr utevistelse och lek.
Detaljplanen ger f6rutsaftningar fdr bostadsgArdar i ett skyddat och bullerddmpat liige.
BostadsgArdarna ska utformas med planteringar och plats fdr utevistelse och lek fdr att
tillgodose det nera behovet av utevistelse."
Det kan vara gott och val f6rutsatt att byggherren gdr det med omsorg.
Dock vill vi pApeka att grdna ytor pa taken inte iir allmdnt tillgiingliga friytor och endast
kan ses som bonus frir de som bor i huset.

F6r dldre personer med svlrighet att rdra sig och med otillriickliga niiraliggande friytor,
iir balkongen en nodviindig tillgAng. Med de bulleranalyser som gjorts finner vi att
bullerproblemen kan bli stora pi balkonger ut mot Luthagsesplanaden och G6tgatan. Vi
vill understryka vikten av vad som anftirs om vikten av inglasning som dtimpar
bullernivAn.

Vi tar tacksamt emot pepekandet om vikten av sittplatser ldngs rekreationsstriken.

Redogrirelsen fdr hur man avser att hantera oversvamningsriskerna dr bra.
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