
Bestyrelsen

Hvad angår nedennævnte to spørgsmål om udhuse/skwe og overdækning har kommunen behandlet

disse og givet dispensation i forhold til lokalplanen:

t Overdækning - §§ 6 5, 6.7 og7.2 i lokalplan 93. samt iht. udvalgsbeslutning afden 12. juni 2006.

I forhold til grundejemes mulighed for at kume opføre overdækninger mod havcsiden, så vil

kommunen godt kunne dispensere fra kavet om, at overdækningeme skal udføres med l0 mm.

lamineret glas til fordel for en billigere løsning udført med termoplader. Slilæfi$g.. e1

§ 6. Bebyggelsens omfang og placering

Lokalplanen (Lkp.) pkt. 6.4

Facadeparti på havesiden kan ændres fra eksisterende hæve/s§dedøre til en eller to "gående" døre i

overensstemmelse med tegning på bilag 2

Ønske

Set i lyset afutallige beboeres udskiftning af facadeparti på havesiden, der ikke er i

overensstemmelse med lokalplanen, ønskes dispensation til facadeparti også i anden udformning

end den i lokalplanen viste jævnfør bilag 2. Farven

Ovenstaende dog irinder forudiætiringiaf,.åii6n'§ket bdserer. sigpå odri:dtåges -som en

fl ertalsbesluming ved en generalforsamling

på overdækiiiii§emes ttæværk.



Lokalplanen (Lkp.) pkt. 6.7

A)

Det er tilladt at etablere en regulerbar stoftnarkise på havesiden i overensstemmelse med tegning på

bilag 5.

Ønske

Lkp.6.9

Om- og tilbygning af skure er ikke tilladt.

A)

Ønske

Foreningen ønsker at få tilladelse til at renovere bebyggelsens skure i h.t. det fremsendte materiale i
2017. Kommunen har givet accept på dette , se side 1 .

B)

Ønske

At man i støne udtrækning kan vælge at indrette sig frit inden for de omgivende levende hegn og

træhegn, dog må tilbygninger i gardene ikke være højere end skurene.

c)

Det oprindelige materialevalg må ikke ændres ved renovering og vedligeholdelse af skurene.

Tagdækning skal være udført med heldækkende tagdug belagt med perlesten.

Dispensation til at undlade perlesten er givet, jf. pkt. A



§ 7. Beb_v-ggelsens ydre fremtræden

Lkp. 7.2

Til behandling a{ udvendigt træværk må kun anvendcs følgende farver:

1.'fil hegn. stembrædder, skure og træbeklædning på østlacade anvendes træimprægnering med

r,\CS farvekode inden lor interval: NCS 5010-G70Y - NCS 5020 G70Y.

Ønske

( Dette blev godkendt 22.november 2018 )

2. Til udvendige vinduespartier og vindues- og

Ønske

dørrammer anvendes farven sort.



Lene og Heuning nr. 64

§6, punkt 6.4

Facadeparti på havesiden kan udføtes og ændres som vist i bilag 2. Der skal dog være mulighed til

at udføre partiet med en anden geometri, d.v.s. opdeling af stolper og løsholter samt brystning. Der

udarbejdes tegninger på forskellige løsninger. så vi får et anlal standard løsninger. Faruevalget

§7, punkt 7.2

Pernille nr. 29

Jeg synes, det er svært at forholde sig til bestyrelsens fremsendte notat (tak for det!), som i høj grad

læner sig op ad den gældende, forældede lokalplan og de dispensationer, der er givet i løbet af

mange åLr.

I stedet kunnejeg tænke mig, at man "vender bøtten" for at diskutere, hvordan vi geme vil se vores

bebyggelses fremtoning i fremtiden. Hvad er stadig fomuftigt og rigtigt i lokalplanen, og hvad bør

ændres-

Principielt erjeg tilhænger af frihed inden for ikke alt for stramt lagte rammer. Jeg ser en kvalitet i

diversitet, som jeg tror i bedste fald kan tilføre nye kvaliteter til vores bebyggelse - og så kan det

ikke komme bag på nogen, at

Andre diskussionsemner, der maske bliver slagtet shaks:

- lysåbninger til badeværelser

- skorsten/skorstensrør gennem tag til brændeovn

Det skal do§ mdersøess ofi:inåiiitorl etisanilåi arkte'keaisPrudeiing bøn llemkomme lined et

forslai!.er visualiseriqg. detkan vise Bqform.for.a'nsar{åihed i en anden farveholdring, her tænkes

dette.


