
Fra: Merete Harbo [Merete.Harbo@Hedensted.dk]
Til: Merete Harbo [Merete.Harbo@Hedensted.dk]
Sendt dato: 25-03-2019 09:03
Modtaget Dato: 25-03-2019 09:03
Vedrørende: VS: Bugten 1A, 7130 Juelsminde - sagsbehandlingstid

Fra: Claus Pedersen <claus.cbp@gmail.com> 
Sendt: 12. januar 2019 14:31
Til: Merete Harbo <Merete.Harbo@Hedensted.dk>
Cc: Hans Borch Pedersen <borchhp@gmail.com>
Emne: Re: Bugten 1A, 7130 Juelsminde - sagsbehandlingstid

 

Hej Merete 

 

Tak for snakken i sidste uge - selvom den godt kunne have været mere opløftede.

 

Som jeg sagde i telefonen så vil jeg ikke undenvidere accepterer din umiddelbare afvisning af vores byggesag.

 

Jeg har derfor gennemgået tidligere byggesager i området, samt lavet en kortlægning af de øvrige sommer-/badehuses
bebyggede areal. Ud fra disse oplysninger vil jeg præsenterer dig for mit argument for, hvorfor vores byggesag bør godkendes.

 

Jeg vil opsummere nogle detaljer for min argumentation her i mailen.

 

Se man på det gennemsnitlige bebygget arealer på matrikel nr 109 Klakring By, så er gennemsnittet af de 25 sommer-/badehus
på 50 m2. Derfor mener jeg ikke at Bugten 1A, der totalt set efter ansøgt byggesag vil nå op på 57 m2, vil skellige sig
udsædvanligt ud fra det billede der er idag af området. 

 

Ydermere er der blevet godkendt flere sager, hvor der er blevet afviget fra bestemmelsen om maksimal 10 m2 til-/udbygning. Af
sager kan følgende fremhæves:

 

Bugten 24: Udvidet 20 m2 fra oprindelig antal m2

Bugten 15: Udvidet 15 m2 fra oprindelig antal m2

Bugten 14: Udvidet 17 m2 fra oprindelig antal m2

Bugten 11: Udvidet 20 m2 fra oprindelig antal m2

 

Udover tidligere byggesager, hvor der er blevet tilbygget mere end 10m2, findes der sager, hvor badehus er revet ned og opført
på nu.

Det er de huse, som bemærker sig for det største antal bebygget kvadratmeter - det er ikke lykkes at fremskaffe data på det
oprindelig sommer-/badehus antal kvadratmeter. Men det virker, for mig, yderst usandsynligt at de huse oprindelig har været i
den størrelse, eftersom det vil være helt unik i forhold til områdes øvrige bebyggelse.

 

Her kan fremhæves følgende sager:

 

Bugten 25: Nyopførelse af 109 m2

Bugten 26: Nyopførelse af 109 m2
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Jeg vil endvidere pointere at området er pålagt en salgsklausul, der siger at boligen kun kan sælge til Palsgaard Gods A/S. Det
betyder at, selv med et total bebyggede kvadratmeter vil Bugten 1A estimeres til, i fremtiden at blive solgt for 300.000 DKK. Det
sikre et særdeles attraktiv prisniveau for egendommen. Jeg er af den mening at Palsgaard med deres enorme engagement i
området, er ansvarlig for, at området ikke har udviklet sig betydelig fra de oprindelige tanker for snart 100 år siden. Palsgaard
har til gengæld spillet en hovedrolle i at modernisere området og gøre det til en integreret del af et moderne liv. 

Vi havde også langt heller set, at der kunne blive lavet om på de oprindelige faciliteter på Bugten 1A, men af økonomiske grunde
valgte vi derfor, at ansøge om  tilbygningen, der vil løfte ejendommen op på et tilsvarede niveau, som de øvrige ejendomme.
Denne konklusion delte Palsgaard med os, da vi præsenteret dem for projektet. Det er meget vigtig at understrege, at det ikke er
med en investering for øje at vi drømmer om at lave denne tilbygning, for som overstående beskriver, så er det ikke muligt at
tjene penge på et fremtidige salg.

 

Jeg håber at dette vil bringe til mere nuanceret billede af byggeforholdene for Bugten Juelsminde, og at du på den baggrund vil
godkende vores byggesag.

 

Med venlig hilsen 

Claus Borch Pedersen

 


