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Fra: Servicetorget postkasse[Servicetorget.postkasse@bodo.kommune.no]
Dato: 14.09.2015 10:36:20
Til: Postmottak Bodø Kommune
Tittel: VS: Spørsmål i forbindelse med etablering av Ny Havnepromenade i Bodø
Oversendes postmottak for registrering og videreformidling til Rådet for funksjonshemmede.
Kunden informeres ved kopi av denne mail.
Mvh. Inger
Servicetorget
Bodø kommune
Fra: Olufsen Roar [Roar.Olufsen@norconsult.com]
Sendt: 14. september 2015 10:12
Til: Servicetorget postkasse
Kopi: Jan Erik Thorbergsen; Marcus Zweiniger; Myhre Ronny
Emne: Spørsmål i forbindelse med etablering av Ny Havnepromenade i Bodø

Til Rådet for funksjonshemmede
I forbindelse med etablering av ny havnepromenade i Bodø har Bodø kommune bedt oss forelegge planene
for Rådet for funksjonshemmede.
Vi ber dere gjennomgå planen og komme med eventuelle kommentarer. Dette går i første rekke på
ledelinjer for svaksynte.
For området langs Moloveien (tegning O01 og O02) er i planen fortsatt å benytte naturlige ledelinjer - i
overgangen mellom eksisterende betongkant og bytt belegg av grannittheller vil det bli etablert en
drensrenne som vil fungere for ledelinje.
For øvrige del av kaia (Tegn O03-O07) skal det legges nytt asfaltdekke oppå kaia. På grunn av at det ikke er
mulig å legges steiner el. lignende i asfalten vil promenaden vil her bli markert med malt stripe (gult eller
hvitt) på begge sider. Det vil benyttet plastmaling for å lettere kunne føle forskjell mellom asfalt og maling.
Ta gjerne kontakt om noe er uklart.
Likelydende epost er sendt til Handicap-forbundet.

Roar Olufsen
Dir: +47 75 40 45 82
| Mob: +47 45 40 49 31
roar.olufsen@norconsult.com
Norconsult AS, Postboks 234, NO-8001 Bodø
Konrad Klausens vei 8, NO-8003 Bodø
Tel: +47 75 40 45 00
| Fax: +47 67 54 45 76
www.norconsult.no
CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you
are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review,
use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the
absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment.
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