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Time kommune - reguleringsendring - plan 0499.00 - detaljregulering 
for bolig og næring - Solbergkvartalet - Bryne - fylkesrådmannens 
uttalelse til utfyllende tegningsmateriale 

Det vises til deres brev av 02.06.21 samt utdypende telefonsamtale med 
saksbehandler Hiba Saeed Idris 07.06.21. Fylkesrådmannen ved Seksjon for kulturarv 
har vurdert det oversendte materialet som sektormyndighet innen kulturminnevern. Vi 
har drøftet materialet med vår Plan-, miljø- og samfunnsavdeling som ikke har 
ytterligere kommentarer, enn det som fremkommer under. Vår Samferdselsavdeling 
har ikke særskilte merknader til tiltaket. 
 
Kommunen viser til fylkesrådmannens «uttalelse datert 10.12.2020 (2020/71981) der 
det bes om ytterlige informasjon om følgende forhold: 

1. Sammensetning av leilighetsstørrelser 
2. Byggets form- og materialmessige uttrykk 
3. Materialbruk/linjeføring/vindusprogram etc 
4. Tilpasning mot «Festiviteten»» 

 
I vår uttalelse av 10.12.2020 rådet fylkesrådmannen kommunen til å gjøre grundigere 
vurderinger av de ovennevnte faktorer basert på et mer detaljert materiale, før det ble 
fattet vedtak i saken. Et slik materiale er nå innhentet, og kommunen gir uttrykk for en 
positiv holdning til det omsøkte tiltaket og det fremlagte materialet.  
 
Det oversendte materialet, består først og fremst av et tegningsmateriale som er 
oppdatert i forhold til de programmessige endringer i omsøkt reguleringsendring. 
Tegnings- og illustrasjonsmaterialet har nå fått et vesentlig høyere detaljeringsnivå enn 
det som ble sendt over i 2020, noe som gjør det vesentlig enklere å vurdere tiltaket. 
 
Fylkesrådmannens vesentligste bekymring, som uttrykt i brev av 10.12.2020, var 
knyttet til fasadeutformingen mot Torggata samt tilpasningen til den vernede bygningen 
«Festiviteten» i sør. Vi mener fortsatt at de nå foreslåtte fasader ikke er fullt så levende 
og arkitektonisk interessante som de opprinnelig foreslåtte. Selv om det er markerte 
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brudd i fasaden mot Torggata har utformingen fått et noe mer standardisert og 
flatepreget uttrykk. Heller ikke tilpasningen til «Festiviteten» er like vellykket som i 
opprinnelig forslag, bl.a. med tanke på videreføring av sentrale, horisontale linjeføringer 
fra «Festiviteten». Markerte brudd i fasaden og – især – den viste/foreslåtte 
materialbruken som er videreført fra tidligere, bidrar dog likevel til å gi bygget 
selvstendig karakter. En viss avtrapping mot sør bidrar tilsvarende til tilpasning av 
nybygget til «Festiviteten». 
 
Etter en samlet vurdering vurderer Fylkesrådmannen at opprinnelig forslag var mer 
arkitektonisk interessant og bedre tilpasset enn det nå foreslåtte. Likevel vurderer vi at 
forslaget fremdeles har tilstrekkelig kvalitet og grad av tilpasning til at det fremstår 
akseptabelt. Ettersom det i høy grad vil være materialbruken, og variasjonene i denne, 
som løfter tiltaket, vil vi oppfordre kommunen til å kvalitetssikre forankringen av 
materialbruken i planens bestemmelser og øvrige materiale før det fattes vedtak i 
saken. 
 
 
Hilsen 
Lars Riese 
Leder (adm) 

Jan Windsholt 
spesialrådgiver  

 
 
 
 
Kopi til: 
Saksbehandler Hiba Saeed Idris 

 
  

 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Oppgi vårt saksnr. når du svarer på brevet.
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Høring - detaljregulering endring delfelt BB3 Solbergkvartalet Bryne 

Vi viser til oversendelse fra kommunen datert 20.11.20. 
 
Saken gjelder høring av reguleringsendring innenfor detaljregulering for bolig og næring i 
Solbergkvartalet på Bryne (plan 0499.00). Vi viser videre til kommunens oversendelsesbrev som 
beskriver den foreslåtte endringen slik: 
«Det ønskes å gjøre en mindre endring for å tilpasse prosjektet til dagens markedssituasjon. Endringen 
gjelder delfelt BBB3, som i gjeldende plan er regulert til syv leiligheter/byhus over tre plan. Delfeltet ønskes 
justert til en mer tradisjonell leilighetsbebyggelse, tilsvarende BBB1 og BBB2.» 
 
Fylkesmannens vurdering 
Endringen av reguleringsbestemmelsenes punkt 3.1.3 innebærer at det åpnes for økt boligtetthet i 
det aktuelle delfeltet. Vi mener at det i seg selv er positivt innenfor et så sentralt område som det 
aktuelle. Det bør i den forbindelse også innarbeides minstekrav i reguleringsplanen til boligtetthet i 
området.  
 
Endringsforslaget innebærer også en endring av reguleringsbestemmelsen knyttet til forretning med 
reduksjon av formål og maksimal BYA på rundt 100 kvadratmeter. Endringen er ikke omtalt av 
kommunen i oversendelsesbrevet. Kommunen må vurdere en slik endring opp mot den totale 
tilgangen på forretningsareal, lokaliseringen av disse, ønsket sentrumsutvikling mm. 
 
Med hilsen 
 
Tina Eltervåg 
rådgiver 

  
 
Trond Olav Fiskå 
plankoordinator 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Kopi til: 
Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 Stavanger 
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Time kommune - Uttalelse til reguleringsendring - plan 0499.00 - 
detaljregulering for bolig og næring - Solbergkvartalet - Bryne 
 
Vi viser til forslag om reguleringsendring for Solbergkvartalet. 
 
Det ønskes å øke antall boenheter i et av delfeltene, noe som medfører endringer i fasade 
og lukking av planlagt smau inn fra Torggata. Forretningsareal i gjeldende plan blir 
redusert til ca. 250 m2. 
 
Det er et overordna mål å styrke Bryne sentrum, både med boliger, næring og 
tjenesteyting, og økning av antall boenheter kan medvirke til dette. Samtidig må det sikres 
god kvalitet, både i det fysiske miljøet, og i forhold som kan påvirke det sosiale miljøet.  
 
Antall boliger økes fra 7 til 12 i planens ene delfelt, men det beskrives ikke hvordan 
sammensetningen av leilighetsstørrelser blir i planområdet som følge av endringen. I et 
folkehelseperspektiv vil variasjon i leilighetsstørrelser bidra til en bredere sammensetning 
av type personhusholdninger og livsfaser, noe som bidrar til stabilt bomiljø og positive 
sosiale rammer. Vi tilrår at kommunen vurderer dette aspektet nærmere i den videre 
saksbehandlingen. 
 
Også byggets form- og materialmessige uttrykk, og hvordan dette møter gaterommet, er 
av betydning for opplevelsen av kvalitet og byens attraktivitet. Dette er vanskelig å 
vurdere, jf. her også omtalen knyttet til kulturmiljøet under. Kommunen bør vurdere 
reguleringsbestemmelser som blir mer styrende for det resultatet man ønsker seg, noe 
som kan innebære å ta inn referanser til illustrasjonsmateriale, som dermed kan gjøres 
bindende. 
 
Kulturmiljøvern/nyere tids kulturminner 
 
Fylkesrådmannen ved Seksjon for kulturarv har vurdert forslaget til reguleringsendring 
som sektormyndighet innen kulturminnevern. Det foreslås en mindre reguleringsendring 
for delfelt BB3, som i gjeldende plan er regulert til syv leiligheter/byhus over tre plan. 
Delfeltet ønskes justert til en mer tradisjonell leilighetsbebyggelse, hvor antall boenheter 
økes fra syv til tolv. Dette medfører endringer av volumbehandlingen i BB3, noe som igjen 
vil få betydning for mulighetene for tilpasning til den vernede bebyggelsen. 

Regionalplanavdelingen 

Deres referanse: 
20/3287- 3 
Dato: 10.12.2020 
Saksnr.: 2020/71981 
Dok.nr.: 10 
Saksbehandler: 
Lars Olav Tjeldflaat 
 



 
I prosessen som lå til grunn for vedtatt plan, ble det gjort omfattende arbeid med tilpasning 
av ny bygningsmasse til bygningsmiljøet rundt planområdet. Bl.a. ble utformingen av 
bygningsmassen på BB3 grundig bearbeidet over flere møter for å sikre best mulig 
tilpasning til den vernede bygningsmassen mot sør – «Festiviteten» på delfelt BKB. 
Detaljnivået på tegningene som fulgte planforslaget og som skal ligge til grunn for den 
videre prosjekteringen, hadde høyt detaljnivå. Tegningene avspeilte en rekke grep for å 
skape en levende fasade og flere grep for tilpasning av ny bygningsmasse til 
gesimshøyder og andre vesentlige linjer på «Festiviteten». 
 

 
 
Det er forståelig at en ønsker å tilpasse seg markedet, men samtidig synd at et nøye 
planlagt og tilpasset prosjekt endres. Det positive er at man vil basere endringene på de 
bærende ideer for tilpasning fra vedtatt plan. Dette er søkt forankret i beskrivelser og 
bestemmelser. Forslagsstiller skriver bl.a. følgende: 
 

Det nye leilighetsbygget skal beholde fasadeuttrykk fra opprinnelig plan. Selve fasaden vil 
se noe annerledes ut etter skiftet i typologi, men prosjektets helhetlige uttrykk vil ivaretas 
også etter reguleringsendring. 
 
Illustrasjonene viser at smauet er tatt bort. Bruddet i bebyggelsen er opprettholdt ved at 
trapperommet er forskjøvet i forhold til fasadelivet, slik at det ikke blir én lang fasade langs 
Torggata. Det vil også skje materialskifter på de ulike delene av fasaden, slik at disse i 
enda større grad vil fremstå som ulike bygg. Utførelsen av dette er ikke prosjektert, og vises 
derfor ikke i illustrasjonsmaterialet, men er sikret i ny bestemmelse (§3.1.3 c). 
Forskyvningen i fasadeliv gjøres for å ivareta sentrumsplanens krav om brudd i fasaden 
hver 18. meter. 
 



Alle disse forhold er også beskrevet i innlevert beskrivelse. Brudd i fasade omtales i 
avsnittet «SMAU», og sikres i ny bestemmelse (§3.1.3 c). I avsnittet «FORHOLD SOM 
IKKE ENDRES» er det fremlagt at de estetiske prinsippene fra opprinnelig plan skal 
ivaretas i prosjekteringen, også av BBB3, selv om typologien endres. Her er det også 
beskrevet at den aktive fasaden i 1. etasje mot Torggata skal ivaretas og holdes så lik som 
opprinnelig plan som mulig. Bestemmelsene i opprinnelig plan som sikrer disse forhold 
forblir uendret etter reguleringsendring. 

 
Det er som sagt positivt at de estetiske prinsipper ønskes videreført. Det er likevel ingen 
tvil om at fasadeuttrykket vil bli noe mer standardisert og mindre levende. Selv om man 
legger de samme estetiske prinsipper til grunn, som beskrevet over, er volumbehandlingen 
noe mer statisk i endringsforslaget. 
 

 
 
Hvor godt man med de beskrevne grepene vil lykkes i å skape en levende fasade, er det 
vanskelig å få et klart inntrykk av. Materialskifter er ikke prosjektert og de oversendte 
illustrasjoner viser svært få detaljer. I tillegg til at materialskifter ikke er vist, vises ikke 
linjeføring, vindusprogram etc. Det er derfor vanskelig å se for seg hvordan, og i hvilken 
grad, den nye bygningsmassen vil bli tilpasset og fange opp hovedlinjer og andre 
vesentlige trekk fra den vernede bygningen i sør. 
 
Konklusjon – kulturmiljøvern 
Fylkesrådmannen vurderer at en med den forenklede volumbehandlingen vil få en fasade 
med vesentlig mindre liv. I hvilken grad en vil lykkes med å videreføre de estetiske 



prinsipper fra vedtatt plan og sikre en god tilpasning til «Festiviteten» er for usikkert til at vi 
kan gi en reell vurdering, når de oversendte illustrasjoner har så pass lite detaljnivå. 
 
Selv om den nå foreslåtte bygningsmassen nok holder seg innenfor de kvantitative 
kravene i sentrumsplanen, er det vanskelig å vurdere om den vil leve opp til de mange, og 
ganske strenge, kvalitative krav om tilpasning i sentrumsplanen og om en vil makte å 
videreføre de estetiske prinsipper på en god måte. Fylkesrådmannen mener at kommunen 
bør vurdere å kreve mer detaljerte tegninger, slik at en reell vurdering av tilpasningen til 
«Festiviteten» i sør er mulig. 
 
Det vil også være vanskelig å styre den endelige detaljeringen, gitt at spranget fra 
opprinnelig til endret forslag er så stort, dersom en ikke får fullverdige illustrasjoner på 
samme detaljnivå som i vedtatt plan. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Rogaland 

 
  
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Oppgi vårt saksnr når du svarer på brevet. 

Hilsen 
Hanne Tveter Åmdal 
rådgiver 
 

Lars Olav Tjeldflaat 
seniorrådgiver 
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Det vises til deres brev av 02.06.21 samt utdypende telefonsamtale med 
saksbehandler Hiba Saeed Idris 07.06.21. Fylkesrådmannen ved Seksjon for kulturarv 
har vurdert det oversendte materialet som sektormyndighet innen kulturminnevern. Vi 
har drøftet materialet med vår Plan-, miljø- og samfunnsavdeling som ikke har 
ytterligere kommentarer, enn det som fremkommer under. Vår Samferdselsavdeling 
har ikke særskilte merknader til tiltaket. 
 
Kommunen viser til fylkesrådmannens «uttalelse datert 10.12.2020 (2020/71981) der 
det bes om ytterlige informasjon om følgende forhold: 

1. Sammensetning av leilighetsstørrelser 
2. Byggets form- og materialmessige uttrykk 
3. Materialbruk/linjeføring/vindusprogram etc 
4. Tilpasning mot «Festiviteten»» 

 
I vår uttalelse av 10.12.2020 rådet fylkesrådmannen kommunen til å gjøre grundigere 
vurderinger av de ovennevnte faktorer basert på et mer detaljert materiale, før det ble 
fattet vedtak i saken. Et slik materiale er nå innhentet, og kommunen gir uttrykk for en 
positiv holdning til det omsøkte tiltaket og det fremlagte materialet.  
 
Det oversendte materialet, består først og fremst av et tegningsmateriale som er 
oppdatert i forhold til de programmessige endringer i omsøkt reguleringsendring. 
Tegnings- og illustrasjonsmaterialet har nå fått et vesentlig høyere detaljeringsnivå enn 
det som ble sendt over i 2020, noe som gjør det vesentlig enklere å vurdere tiltaket. 
 
Fylkesrådmannens vesentligste bekymring, som uttrykt i brev av 10.12.2020, var 
knyttet til fasadeutformingen mot Torggata samt tilpasningen til den vernede bygningen 
«Festiviteten» i sør. Vi mener fortsatt at de nå foreslåtte fasader ikke er fullt så levende 
og arkitektonisk interessante som de opprinnelig foreslåtte. Selv om det er markerte 
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brudd i fasaden mot Torggata har utformingen fått et noe mer standardisert og 
flatepreget uttrykk. Heller ikke tilpasningen til «Festiviteten» er like vellykket som i 
opprinnelig forslag, bl.a. med tanke på videreføring av sentrale, horisontale linjeføringer 
fra «Festiviteten». Markerte brudd i fasaden og – især – den viste/foreslåtte 
materialbruken som er videreført fra tidligere, bidrar dog likevel til å gi bygget 
selvstendig karakter. En viss avtrapping mot sør bidrar tilsvarende til tilpasning av 
nybygget til «Festiviteten». 
 
Etter en samlet vurdering vurderer Fylkesrådmannen at opprinnelig forslag var mer 
arkitektonisk interessant og bedre tilpasset enn det nå foreslåtte. Likevel vurderer vi at 
forslaget fremdeles har tilstrekkelig kvalitet og grad av tilpasning til at det fremstår 
akseptabelt. Ettersom det i høy grad vil være materialbruken, og variasjonene i denne, 
som løfter tiltaket, vil vi oppfordre kommunen til å kvalitetssikre forankringen av 
materialbruken i planens bestemmelser og øvrige materiale før det fattes vedtak i 
saken. 
 
 
Hilsen 
Lars Riese 
Leder (adm) 

Jan Windsholt 
spesialrådgiver  

 
 
 
 
Kopi til: 
Saksbehandler Hiba Saeed Idris 
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DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV. DATO 
Hiba Saeed Idris Ivar Mæland-2020/2487-50 M80 03.12.2020 
 
 
 
REGULERINGSPLANER - TIME KOMMUNE 2020 - HØRING AV FORSLAG 
TIL REGULERINGSENDRING PÅ PLAN 0499.00, DETALJREGULERING 
FOR BOLIG OG NÆRING I SOLBERG KVARTALET, BRYNE  
 
Viser til overnevnte plansak. Brannvesenet har vurdert plansaken slik den foreligger og har følgende 
kommentarer: 
 
I byggesak stilles det krav om tilfredsstillende slokke- og atkomstmuligheter for brannvesenets 
personell og utstyr, jf. Byggeteknisk forskrift § 11-17 og § 15-3 (5 d) (TEK17). 
 
Det er derfor spesielt viktig at kravene blir tatt hensyn til allerede i planfasen. 
 
Brannvesenet ber derfor om at prosjekterende ivaretar brannvesenets atkomstbehov mht. 
veibredde, svingradius (indre og ytre), oppstillingsplasser, belastning, høyde og vannleveranse mv. i 
tidlig planleggingsfase jfr.§ 11-17. Røykkanal og skorstein skal ha tilfredsstillende mulighet for feiing 
og uttak av sot jfr. § 15-3, punkt 5 d) 
 
Er det behov for nærmere detaljer omkring krav til brannvesenets materiell og utstyr, feiing etc. eller 
ytterlige kommentarer i det videre planarbeid/byggesak, vil brannvesenet være behjelpelig. 
 
Vedlagt følger tabellen for redningsmateriell som brannvesenet disponerer. 
 
Med hilsen 
 
 
 
Randi Hetle         Ivar Mæland 
fagansvarlig tilsyn        branninspektør 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Rogaland brann og redning IKS og har derfor ingen signatur. 
 
  



 
 
 
 
 
Prosjekterende, ansvarlig søkere og offentlige etater 
 
 
          Rev: 30.01.2020 
 
 
ATKOMST OG SLOKKEVANN FOR ROGALAND BRANN OG REDNING IKS  
 
 
Krav til vannforsyning utendørs må tilfredsstilles, og må tilrettelegges for atkomst for brannvesenets 
biler frem til bygningene. Krav til atkomst og vannforsyning skal være i henhold til § 11-17, TEK 17, 
veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift 2017).  
 
Følgende bør legges til grunn ved prosjektering i Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Sandnes, 
Sola, Stavanger, Strand og Time kommuner: 
 
 
Kriteria Mannskapsbil Lift/Stigebil 
Kjørebredde 3,0 meter 3,0 meter 
Svingradius ytterkant vei *** *** 
Svingradius innerkant vei *** *** 
Fri kjørehøyde  4,0 meter * 4,0 meter * 
Oppstillingsplass 5,0 x 10,0 meter 8,0 x 12,0 meter (dim.) 
Aksellast drivaksel 11,5 tonn** 13 tonn (disp.)** 
Aksellast foraksel  9 tonn 
Aksellast boggi  21 tonn (disp.)** 
Belastning pr. labb  21 tonn/ 80 N/cm²  
   
Maks. stigning/helling på oppstillingsplass 1:8 (12,5 % / 7 gr.) 1:20 (5 % / 3 gr.) 
Tillatt totalvekt 19,0 tonn 30,0 tonn (disp.) 

 
* Av hensyn til eventuell snø bør større høyde vurderes. 
 
**  Vanlig veitype Bk10 har et tillatt akseltrykk på 11,5 tonn og last fra to aksler (boggi) på 18 

tonn, men 21 tonn blir dimensjonerende. Våre biler er innenfor akseltrykk på 11,5 tonn, 
unntatt liften B42 (42 meter fra 2020) som dermed har dispensasjon..  

 
***  Kjørevei skal utformes og dokumenteres med sporingskurver for lastebil (L) iht. Statens 

vegvesens håndbok N100, se vedlegg: Sporingskurver 
 
Atkomst for lift-/stigebil, det vil si hvor nær bygget og til hvor mange fasader, vil avhenge av 
bygningens størrelse og bruk, minst 3,0 meter fra fasaden eller utstikkende elementer. Atkomst og 
vannforsyning bør derfor avklares med brannvesenet tidligst mulig i prosjekteringsfasen. Kjørevei 
skal utformes og dokumenteres med sporingskurver for lastebil (L) iht. Statens vegvesens håndbok 
N100, se vedlegg: Sporingskurver. Men den minste liften på 32 meter blir dimensjonerende 
vedrørende rekkevidden. 
 



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Bergelandsgata 30 Statens vegvesen 

Transport og samfunn firmapost@vegvesen.no 4012 STAVANGER Regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

TIME KOMMUNE 

Postboks 38 

4349 BRYNE 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Transport og samfunn Svein Nyback Nilsen / 51911417 20/229141-3 20/3287-3 03.12.2020 

     

      

Høring av forslag til reguleringsendring: Plan 0499.00 - Bryne i Time 

kommune 

Vi viser til sak datert 20.11.2020 vedrørende mindre reguleringsendring i plan 0499.00 for 

Solbergkvartalet på Bryne. 

Statens vegvesen har ingen merknader til de mindre endringene som foreslås for å tilpasse 

prosjektet til dagens markedssituasjon. 

 

 

Transportforvaltning vest 

Med hilsen 

 

 

 

Ivar Thorkildsen 

Seksjonssjef Svein Nyback Nilsen 

 Senioringeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

   

 



Fra: Helge Martinsen <helge.martinsen@gmail.com> 
Sendt: onsdag 23. desember 2020 21:54 
Til: Post@Time.kommune.no 
Kopi: Margit Amdal; jet@jerentreprenor.no 
Emne: Kommentar til plan 0499.00 
Vedlegg: IMG_4539.JPG 
 
Som nabo til det planlagte bygget i Solbergkvartalet har vi følgende opplysninger/kommentarer: 
 
Jeg vil først opplyse at vi har uttalt oss gjennom advokat Viktor Huseby – brev sendt til Meidell 
Hafsøe hos Sjo Fasting Arktitekter med kopi til Time Kommune v/Ubba Buskboom og Rogaland 
fylkeskommune 26.jan 2017. Dette innspillet er også gyldig i dag. 
Så sendte vi en kommentar 19.august 2018 til Time Kommune v/Anita Helstrup med bilde og 
bekymring for bøketreet. 
 
I dag vil vi kommentere følgende: 

1. Næringsdelen 
2. Plassering av avfallsanlegg 
3. Dagens parkering i Solhøgda 
4. Valg av fasadefarge 

 
Næringsdelen på 300 kvadratmeter i Torggata sør for innkjørselen til garasjen ‘bestemmer’ at hele 
etasjen skal være på 4 meter netto.  
Også mot Solhøgda. Ettersom vi forstår er ikke dette et krav fra utbygger, men fra kommunen.  Vi 
synes at denne høyden bør kunne reduseres til 3 meter ! 
For oss vil det bety mye for lysforholdene dersom prosjektet blir 1 m lavere. 
 
Plassering av avfallsanlegg. Vi er bekymret for bøketreet - verna av kommunen - som står rett 
overfor avfallsanlegget -  at de store kranbilene som kommer for å tømme dunkene skal ødelegge 
treet. Treet står der det står. Se vedlagte bilde med tekst. 
 
Dagens Parkering i Solhøgda. For et par år siden ble parkerings-skiltet flyttet til vår side av gata - fra 
fortausiden til hekk-siden. Vi har forhørt oss om hvorfor, men ikke fått noen god forklaring. Vi har 
uttalelse fra gartner at hekken før eller seinere vil miste bladene der bilene står. Vi ønsker at en 
eventuell parkering må komme på andre siden. Dersom det blir noe av prosjektet, ønsker vi at 
Solhøgda blir parkeringsfri.  Kan dere i kommunen hjelpe oss slik at hekken får lys til våren. 
 
Valg av fasadefarge. Ønsker at det blir brukt en lys farge på kledning av de nye byggene. En mørk 
farge tar enda mer lys fra oss. 
 
Vennlig hilsen 
Solveig og Helge Martinsen 
Torggata 10 
4340 Bryne 
Tlf 46919030 
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