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Strandvejen 2B, 1. 4600 Køge - Forespørgsel vedrørende sammenlægning af ejerboliger
I forlængelse af behagelig samtale fremsendes hermed på vegne af ejer af bolig 1 Strandvejen 2B, 1. sal forespørgsel
om tilladelse til sammenlægning af lejligheder ved en arealmæssig ændring fra 3 boliger til 2 boliger.
Ejendommen består i dag af i alt 3 lejligheder - alle beliggende på 1. sal. – ved vedhæftede bilag. De to boliger 2 + 3
har samme ejer.
Boligerne har pt. følgende arealfordeling:
Bolig 1 / lejlighed 9 – Samlet beboelse 144 m2
Bolig 2 / lejlighed 8 – Samlet beboelse 86 m2
Bolig 3 / lejlighed 7 – Samlet beboelse 107 m2.

Der ønskes tilladelse til følgende fremtidige arealfordeling – se vedhæftede bilag:
Bolig 1 / lejlighed 9 – samlet beboelse ca. 214 m2
Bolig 3 / lejlighed 7 – samlet beboelse ca. 123 m2.
Bolig 2 tænkes opdelt med fordeling af ca. 16 m2 til bolig 3. Det resterende areal ønskes tilført bolig 1, som derved
øges til et samlet boligareal på ca. 214 m2. På vedhæftede bilag er ovenstående er på plantegninger angivet
eksisterende og fremtidige forhold.
Begge ejere er indforståede med løsningen og enige om følgende begrundelser hertil:

•
•

•
•
•

Lejlighederne optimeres i forhold til behovene hos de familier, som p.t bebor lejlighederne, således at
fraflytning undgås.
Den midterste lejlighed (bolig 2/lejlighed 8), som påtænkes opdelt, har i hele ejendommens historie primært
været anvendt som en integreret del af lejlighed 7 og har kun i kortere perioder været anvendt som
selvstændig lejlighed med beboere med folkeregister-adresse på adressen. Der er altså tale om en justering,
der tilgodeser de faktiske forhold og nuværende anvendelse af boligen.
Lejligheden står p.t. tom, så der vil i praksis ikke blive tale om en reel reduktion af boligmassen
Bolig 3/lejlighed 7 får mulighed for flere værelser, hvilket gør den mere attraktiv for flere typer
familiekonstruktioner (ex. børnefamilier)
Bolig 1/lejlighed 9 får tilført yderligere m2, der dels højner lejlighedens herlighedsværdi (stor volumen,
central beliggenhed) samt giver større mulighed for flere værelser, hvilket gør den mere attraktiv for flere
typer familiekonstruktioner.
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Ved en evt. tilladelse til ovennævnte sammenlægning vil arbejdet med udarbejdelse af myndighedsprojekt og
byggeandragende påbegyndes.
Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, er jeg naturligvis til rådighed.
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