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Hej Anine

Vi er 5 husejere som har kigget sammen på jeres nye forslag og kunne godt tænke os lidt mere specifik tegningsmateriale, da vi kun
kan se sitiuationsplan på projektet.

Umiddelbart synes vi at byggeriet er højt og det vil give direkte syn ind i vores haver fra lejlighederne inde i den nuværende gård, så
det privatliv vi har nu går tabt.

Fra den ene altan kan der kigges direkte ind i både stue og køkken ved både Snejbjerg Hovedgade 61 & Nørretanderupvej 4, 7400
Herning.

Snejbjerg Hovedgade 61 vil miste udsyn fra alle deres øst vendte vinduer og deres indkørsel samt have mørklægges.

Syrenparken 2, Nørretanderupvej 4,6 & 8 får direkte kig ind i haverne.

Snejbjerg Hovedgade 57 & 55 har vi ikke haft kontakt med endnu, men de vil også være udsat, så dem prøver vi at få fat i, når vi har
noget mere konkret fra jer.

Hvorfor skal byggeriet bygges med høj rejsning frem for flad tag?

Ydermere synes vi at det er mange enheder matriklen taget i betragtning.

Vi vil gerne i dialog med jer, da vi ikke finder det acceptabel med den plan der ligger i høring nu.

Vi er helt sikkert interesseret i, at der kommer nye boliger, men er det ikke muligt at bygge dem i et plan eller 1 ½ plan, så man er fri
for altanerne?

Venlig hilsen
Thomas Kruse Bach
+45 53383700

thom as@k winvest.dk

