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Hej Trine!

Hermed fremsendes fremtidig beplantningsplan for ejendommen.

Der vil senere blive sat have- og landskabsarkitekt på sagen.

Det er med den endelige beplantningsplan og haveanlæg hensigten, at bygningen
skal komme til at fremstå med stor integration og tilknytning til det landskabelige.

Derfor ønskes et areal mod nordøst som det fremgår af beplantningsplan tilplantet
med forholdsvis meget Bøg og Lærk. Hertil kommer solitære træer langs indkørsel
og omkring huset.

Der vil ud over den her fremsendte plan blive udarbejdet ”have-/ naturplan” rundt
langs hegn og ny skovbryn, således at beplantningens farvesammensætning hen
over forår, sommer, efterår og vinter indgår i en oplevelse hele året rundt.

Selve husets synlighed i landskabet vil på den måde mindskes, og på steder som ud
mod vejen er det hensigten, at forareal mellem vej og hus skal bidrage med solitære
træer / buske og dermed skabe sammenhæng/overgang til øvrig naturareal.

Hvad angår husets størrelse i forhold til m² er det vort håb/ønske, at det vægtes i
overensstemmelse med huset æstetiske arkitektoniske sammensætning. Der bør
her lægges særlig vægt på at familien er sammenbragt og skal kunne huse 6 børn. I
den forbindelse tænkes der både på gode værelser, men også især ekstra
badeværelse ophold med videre.

Håber ovenstående er tilstrækkeligt og åbner vejen for en tilladelse til et godt byggeri
i landområdet Herning.

Vi ser frem til at modtage udvalgets beslutning 8. April 2015

Med venlig hilsen

Øjvind Andersen
Arkitektladen A/S
Mellemdammen 13 C, 2. sal
6760 Ribe
Telf. 70 27 30 06
Mobiltelf. 22 12 30 06
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