Emne: Bemærkning til byggeri på Tessebøllevej Herfølge
Att Teknik og miljø forvaltningen .
Vi vil gerne anmode om, at man ved det nye byggeri af rækkehuse på tessebøllevej vender gavlene
ind mod matriklerne på Bygvænget således at der ikke er vinduer ind mod vores haver .
Mvh Bygvænget 3 4681 Herfølge
Sendt fra min iPhone
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Sendt: 18. oktober 2018 13:27
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Nabohøring vedr. Dispensation fra lokalplan 1041
>
>
> Til rette vedkommende.
>
> Vi har modtaget brev via E-boks angående nabohøring ifm. Dispensation fra lokalplan 1041
vedrørende opførsel af 29 tæt-lav boliger.
>
> I henhold til skrivelsen skal vi herved gøre indsigelse imod ændring af byggefelter, således at de
planlagte rækkehuse kommer så tæt på vores grund (Kirsebærvænget 13) at det efter vores
beregninger og det vedhæftede materiale vil give væsentlige indkigsgener.
>
> Vedlagt materiale findes efter vores opfattelse mangelfuld og er for udetaljeret.
> (Hvad skal der ske med de få træer op til vores grund? Og bliver der plantet yderligere for at
forhindre indkik ind i vores bolig? hvor langt væk bliver rækkehusene opført fra vores grund jf.
Plantegningen? Bliver de de maksimale 8,5 meter høje? Bliver der fjernet jord ifm. Byggeriet, således
at der ikke er betydelig niveau/højdeforskel fra de nye rækkehuse og vores bolig, hvilket måske kan
begrænse indkikket en smule?
> Dette gælder også det jord, der i tidernes morgen er smidt tæt ved/op ad vores skur, således at
regnvand mm. Ledes ind i skuret og giver fugtskader?
> Hvor skal affaldssorteringen placeres?
>
> Jeg har forgæves forsøgt at komme i kontakt med jer på tlf.nr. 56672473 samt via mail:
Eva.schoennemann@koege.dk jf. udsendte skrivelse fra mandag den 15. Oktober 2018 til og med
onsdag den 17. Oktober 2018 for at få svar på nogle af vores mange spørgsmål og bekymringer.
>
> I er meget velkomne til at svare retur på denne mail vedrørende ovenstående.
>
> VH
>
> Kirsebærvænget 13
> 4681 Herfølge
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