Fra:
Anna Grethe Pinholt Aggerholm [agpa@byggeri-teknik.dk]
Til:
"'byras@herning.dk'" ["'byras@herning.dk'" ];'Iben Sophie Jakobsen' ['Iben Sophie Jakobsen' ]
Kopi:
'Carsten Johannessen' ['Carsten Johannessen' ]
Sendt dato:
08-05-2015 08:57
Modtaget Dato: 08-05-2015 08:57
Vedrørende: Vedr. Foldagervej 10, Ørre
Vedhæftninger: LotusNotesEmail.pdf
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TO: "'byras@herning.dk'"
TO: 'Iben Sophie Jakobsen'
CC: 'Carsten Johannessen'
Mail indhold:
Kære Anne Marie og Iben Sofie

Det er med glæde vi har set indstillingen i forhold til sagen på Foldagervej 10, Ørre, hvor forvaltningen indstiller til at Teknik- og
Miljøudvalget giver en dispensation, i forhold til å-beskyttelseslinjen, til det ønskede projekt.
Af indstillingen kan vi ligeledes se at driftsbygningen er foreslået flyttet, så den ligger øst for det nye stuehus.
Den placering er vi kede af, da vi mener den er uheldig for ejendommens samlede udseende. Stedet er det højeste i forhold til, hvor
de øvrige bygninger er og den fremtidige bolig bliver placeret. Driftsbygningen vil således bl.a. blive meget synlig fra den nærmeste
nabo på Vestermosevej.
Vi anderkender holdningen til en mere sammenhængende bygningsmasse og foreslår i stedet at placere driftsbygningen nærmere
den nye bolig, men stadig i samme område som udgangspunktet. Således foreslår vi at flytte driftsbygningen 8 meter mod vest og 2
meter mod nord i forhold til udgangspunktet. Afstande til boligen bliver dermed ca. 15-18 meter. Denne placering bliver på bekostning
af den eksisterende have, hvilket vi alligevel mener, er en bedre løsning for helheden end placeringen øst for den nye stuehus.

Vi håber på positiv tilbagemelding fra jer og ser frem til at høre fra jer.

Med venlig hilsen
Anna Grethe P. Aggerholm
Arkitekt/Ingeniør
Direkte tlf.: 9999 2312
Mobil: 2011 7914
E-mail: agpa@byggeri-teknik.dk

cid:image001.png@01D00D51.DA827840
Birk Centerpark 24
7400 Herning
Tlf. 9713 1211, fax 9999 2330
www.byggeri-teknik.dk
Hent vores nye boligfolder her
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Denne e-mail fra BYGGERI & TEKNIK I/S, inkl. eventuel vedhæftede filer er kun beregnet for adressaten, og må ikke udleveres eller
kopieres til uvedkommende.

Alle rettigheder forbeholdes.
Har De ved en fejltagelse modtaget denne e-mail, bedes De venligst omgående meddele dette til afsender ved brug af svarfunktionen, eller ved henvendelse på telefon.
På forhånd tak.
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