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I forlængelse af min samtale med Merete Harbo d. 30/4-20, sender jeg hermed en beskrivelse af det ønskede byggeri af et anneks/udhus ved/bag
Bugten 24, Juelsminde.
 
Baggrund for ansøgning:         Vores nuv. sommerhus på Bugten 24 er ”kun” 40 kvm., og vi har behov for at kunne etablere nogle ekstra sovepladser +
have plads til opbevaring f.eks. havemøbler m.v. fra terrassen bag sommerhuset.
                                                         
Placering:                                      Annekset/udhuset placeres på bagsiden af nuværende sommerhus, og i forlængelse af nuv. terrasse – afstand fra hus
5,75 m. 
                                                          Bygningens forkant (imod øst)  ligger dermed længere tilbage på grunden end bagkant på de to nabohuse (Bugten
25/Brix og Bugten 23/Schreiber)
                                                          Bygningens bagkant (imod vest) ligger indenfor nuv. byggelinje imod skov – og kommer ikke så langt tilbage som øvrige
”anex/udhuse” v. nabohuse (f.eks. Bugten 25 og 22)
 
                                                          Placeringen vil gøre, at bygningen ikke vil kunne ses fra vandsiden (øst), da det placeres bag det nuværende hus.
Placeringen vil være med til at der skabes et gårdmiljø på bagsiden af huset, uden at der skal opføres hegn.
                                                         
                                                          Bygningen placeres ca. 1 meter bag nuv. terrasse (jf. billede nedenfor) og vil komme ud til tilkørselsvejen umiddelbart
bag sommerhuset.
 
                            

 
 
Udseende:                                   Helt i samme stil som nuværende sommerhus, men sort træbeklædning med lodretstående beklædning, jf. billede
                                                          Tag uændret med tagpap og hældning imod skoven – hvidt stenbræt, jf. billede

Dør og vindue i siden ud imod nuv. terrasse (øst)  i samme udformning som nuv. hus. Vindue tages fra nuv. hus (1*1 m.
hvid i træ), dør bliver hvidt træ med glas – som i nuv. sommerhus.

 
Leverandør m.v. :                      Der tages udgangspunkt i køb af Flex Anex Model D, jf. https://www.flexanex.dk/produktet/generelt/opbygning/
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                                                          Vi har dog set dette hus v. Bauhaus og vil gerne bygge et tilsvarende hus, men i en bedre kvalitet i materialer m.v.,
således at kvaliteten i byggeriet er uændret i f.ht. nuv. sommerhus.
 
                                                          Når vi har indikation af, at byggeriet vil kunne etableres, vil vi tage kontakt til LIN Byg, som vi vurderer vil kunne levere
et byggeri i den ønskede kvalitet.
 
                                                          Der etableres el  i bygningen, men ikke vand og kloak.
 
Billedmateriale:                          Nuværende hus, Bugten 24, set fra havsiden (øst):
 

                                                          
 
                                                          Billede af Flex Anneks Model D:
 

                                                          
 
 
Skitser:                                          
 

                                                          
 
                                                          Grundplan: 2,68 (dybde) * 4,25 (længde)
 
 
Kontakt til Palsgaard:                Jeg har inden kontakten til Hedensted Kommune drøftet vores ønsker med Palsgaard efter råd fra vores nabo Birger Brix
(Bugten 25).
 
                                                          Jeg har efterfølgende fået nedenstående skriftlige svar fra Anders Brix, Palsgaard, som har modtaget en beskrivelse af
projektet svarende til ovenstående.
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Hvis der er spørgsmål eller kommentarer kan jeg træffes på 20304458 eller hoegel@c.dk, ligesom jeg naturligvis gerne fremfinder yderligere
materiale, hvis det er påkrævet.
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Hej Anders, 

Det ser fint udf og jeg er sikker på i vil blive glade for de ekstra sovepladser. 

Det er OK for Palsgaard at bygge. I sørger selv for relevante byggetilladelser hos Hedensted Kommune. 

Anders 

Med venlig hilsen - Kind regards, 

Anders Brix 
Group CEO 
Direct +45 6197 2397 
Mobile +45 6197 2397 
E-mail AB(5)palsgaard.dk 

Palsgaard0 

Palsgaardvej 10,7130 Juelsminde, Denmark +45 76827682 - www.palsgaard.com 
Please cons ider the enwironment  before pr in t ing th is  emai l  
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