Fyrirspurn til skipulagssviðs/ráðs
Hægt er að skoða deiliskipulög á kortasjá Akureyrar. Haka þarf við reitinn "skipulag" á stikunni hægra megin. Aðalskipulag má nálgast á síðunni
skipulagsmál.

Upplýsingar um umsækjanda
Vinsamlegast fyllið út viðeigandi upplýsingar að neðan.

Nafn*
María Helena Tryggvadóttir

Kennitala
0103674339

Heimilisfang*
Flatasíða 5

Staður*
Akureyri

Póstnúmer*
603

Netfang*
mariat@akureyri.is

Símanúmer*
8486180

Aðrar upplýsingar
Heimilisfang / lóðarheiti / hverfi*
Við siglingarklúbbinn Nökkva og Strandstíginn
Ef um fjöleignahús er að ræða skal tilgreina nafn forsvarsmanns / tengiliðs hér fyrir neðan - annars má sleppa þessum reitum
Nafn forsvarsmanns / tengiliðs

Netfang forsvarsmanns / tengiliðs

Umsækjandi er:
eigandi / eigendur
í umboði eigenda
annar / aðrir

Umsækjandi:
hefur kynnt sér gildandi deiliskipulag
ekki til deiliskipulag
annað

Stutt lýsing á erindi:*
Ljósmyndarammi til markaðssetningar á bænum.
Óska er eftir að Akureyrarstofa megi láta setja upp ramma sjá hugmyndir í fylgiskjali 1 - 5
Tilgangur: Verkefnið er hvati til myndatöku af fallegu stað á Akureyri, á rammanum væri nafn bæjarins þannig að hann yrði óbeint
tilefni til markaðssetningar á bænum. Þar sem fólk stillir sér upp með fallegt umhverfi í bakgrunn og nafn bæjarins lendir inn á
myndinni.
Staður: Nyrst á Nökkva svæðinu þannig að í bakgrunn sjáist Akureyrarkirkja og Strandstígurinn með Samkomubrúnna. Sjá
fylgiskjal 6
Efni: Ramminn úr málmi sem væri pólýhúðaður eða galvaniseraður upp á að lámarka viðhald. Ramminn stendur á a.m.k. 2
festingum sem eru festar við undirstöðum sem eru grafnar niður í jörðu.
Stærð: Eftir að útfæra endanlega en um 2 metrar á breidd og 110 cm á hæð. Fætur undir ramman yrðu u.þ.b. 80 cm frá jörð og
síðan kæmi undirstaða sem grafin yrði niður í jarðveginn.
Fylgigögn og upplýsingar varðandi fyrirspurnina - þar sem við á:
Uppdrættir
Myndarammi 1.jpg
Samþykki meðeigenda / nágranna
Myndarammi 2.jpg
Annað
Myndarammi staðsetning á korti.JPG

Leitast verður við að afgreiða fyrirspurnina sem fyrst. Athugið að ef taka þarf erindið fyrir hjá skipulagsráði þá er fundað tvisvar í
mánuði að jafnaði, en lengra getur liðið á milli funda yfir sumartímann.

