Vazzana, Ilaria
Joakim Hammarsten
Stadsbyggnadsförvaltningen myndighetsbrevlåda
Sv: BY 2020-000824
den 23 juni 2020 08:32:52

Till Administration,
Man kan avsluta ärendet?
Tack
Hej Joakim,
Det räcker med detta e mejl.
Jag hoppas att laget förändrar snart för det bästa snart och ni kan ansökan igen.

Med vänliga hälsningar
Ilaria Vazzana
Arkitekt SAR/MSA, LAR/MSA
Stadsbyggnadsförvaltningen
721 87 Västerås
Telefon direkt: 021-39 12 14
Telefon Kontaktcenter: 021-39 00 00
ilaria.vazzana@vasteras.se
www.vasteras.se

Från: Joakim Hammarsten
Skickat: den 22 juni 2020 15:56
Till: Vazzana, Ilaria <ilaria.vazzana@vasteras.se>
Kopia: Stadsbyggnadsförvaltningen myndighetsbrevlåda
<Stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se>
Ämne: Sv: BY 2020-000824

Hej igen Ilaria,
Jag har fått besked från de högre upp på Rikshem nu och man vill dra tillbaka ansökan då
osäkerheten är för stor
med nuvarande entreprenör och dess rekonstruktion.
Hur gör jag för att dra tillbaka ansökan? Räcker det med att jag nu i mailet meddelar det
eller ska jag göra det på
något annat sätt?
Med Vänliga Hälsningar,
Joakim Hammarsten

Dnr BY 2020-000824 – Ankom 2020-06-23

Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

BLOCKHUSEN AB
E-post: joakim@blockhusen.se

Från: Vazzana, Ilaria <ilaria.vazzana@vasteras.se>
Skickat: den 22 juni 2020 13:52
Till: Joakim Hammarsten
Kopia: Stadsbyggnadsförvaltningen myndighetsbrevlåda
<Stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se>
Ämne: Sv: BY 2020-000824
Till Administration;
Man kan registrera det som kommunikation?
Tack

Hej Joakim,
Tack för ditt e mejl.
Vi funderade lite hur kan vi hjälpa er och vi har stor förståelse att just nu läget är lite annorlunda.
Tyvärr är vi skyldiga att hantera ansökningar inom en viss tid och vi kan inte ”pausa” ansökan.
Jag föreslår att dra tillbaka och återkommer när ni är redo.
Det är kostnadsfritt och ni kan ansöka igen och redovisa förslaget med dessa kompletteringar jag
begärde.
Hör av dig.

Med vänliga hälsningar
Ilaria Vazzana
Arkitekt SAR/MSA, LAR/MSA
Stadsbyggnadsförvaltningen
721 87 Västerås
Telefon direkt: 021-39 12 14
Telefon Kontaktcenter: 021-39 00 00
ilaria.vazzana@vasteras.se
www.vasteras.se

Från: Joakim Hammarsten
Skickat: den 15 juni 2020 14:12
Till: Byggnadsnämnden <byggnadsnamnd@vasteras.se>
Ämne: BY 2020-000824

Hej,
Mailar med anledning av rubricerat ärende BY 2020-000824.
Jag har för Rikshem Västerås HB skickat in en bygglovsansökan för nybyggnation inom
fastigheten Urberget 1.
Tyvärr så har den entreprenör/modulhusleverantör som skulle bygga detta åt Rikshem
ansökt om rekonstruktion i spåren av Corona och Rikshem kommer inte veta hur det går
för deras rekonstruktion förrän i augusti tidigast. Om det är så att entreprenörens
rekonstruktion inte lyckas så kan inte Rikshem gå vidare med inlämnad ansökan om
bygglov.
Detta då ingen annan kan bygga det man nu projekterat och som baseras på en specifik
modulhusbyggares system.
Vi vill helst inte dra tillbaka ansökan då entreprenörens rekonstruktion kanske lyckas och
då vill
man gå vidare med inlämnad ansökan.
Vår fråga är om det går att "pausa" handläggningen från Er sida tills det att vi vet mer i
augusti?
Även om det då är tillfyllest att man från Rikshems sida avvaktar tills i augusti med att
besvara den
begäran om komplettering som ni skickat ut.
Tack på förhand.
Med Vänliga Hälsningar,
Joakim Hammarsten

BLOCKHUSEN AB
E-post: joakim@blockhusen.se

