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Fra: Bent Nielsen  

Til: 'mbn.plum@gmail.com' 

Cc: 'louise.jesperplum@gmail.com' 
Emne: Naboorientering - Ølholm Kærvej 9, 7160 Tørring. 
 

 

Hedensted Kommune. 

 

Landinspektør Kirsten E Coolidge. 

 

Med baggrund i Hedensted kommunes udsendelse af nabohørings skema i området omkring Ølholm 

Kærvej 9, 7160 Tørring. Forstår vi ikke hvorfor vi som nærmeste nabo er udeladt af betragtning. Vi 

Louise Stenmann Plum og Jesper Hager Plum er ejere af ejendommen Ølholm Kærvej 7, 7160 

Tørring. 

 

Vi har erhvervet denne ejendom som 1. families villa pr. 15.01.2004, med mere eller mindre 

nedfaldne stuehus og udbygninger.  

 

Der blev i foråret 2004 påbegyndt byggesag på parcellen, med genopførelse og renovering af 

projektet. Tegnet håndværkertegning og opførselstegninger af arkitektfirmaet Steen Bøgelund, 7120 

Vejle Øst. 

 

Trods mundtligt tilsagn om byggeriets opstart fra Tørring Uldum Kommune, indlæggelse af offentligt 

vandforsyning etc. blev byggetilladelse efterfølgende nægtet af kommunen og ikke sendt i 

nabohøring. 

 

Nu næsten 10 år efter kommer nærværende sag til offentlig kendskab, det virker tankevækkende at 

vi i første omgang ikke forespørges med Naboorienterings materialet.  

 

Vor afgørelse: 

 

Vi har besluttet, at vi ikke har noget imod at fritidshusstatus på Ølholm Kærvej 9, ændres til 

enfamilievilla. Vi kan også acceptere at der må ske bebyggelse af et parcelhus på adressen. 

 

Men forudsætningen må og skal være, at vi ligeledes får ret til at bebygge vor parcel Ølholm Kærvej 

7, med et enfamiliehus, når vi finder dette ønskeligt, eller evt. sælge villaen til brug for bebyggelse 

med et parcelhus. 



 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Bent Nielsen 

Statsaut. ejendomsmægler MDE 

 

Telefon: 75 72 33 33 

E-mail: bni@mailreal.dk 

 

 

RealMæglerne  Bent & B.H. Nielsen 

Grønnegade 6 

7100 Vejle 

 

www.realmaeglerne.dk/7100  

 

Klik her og læs om vores virksomhed  

 

   
 RealMæglerne – handler med omtanke!  

     
     
     
RealMæglerne er en landsdækkende sammenslutning af frie selvstændige mæglere. Vi er ikke bundet til bestemte banker, 

kreditforeninger eller forsikringsselskaber, derfor kan vi yde objektiv rådgivning, der altid sætter kundens interesser og 

ønsker i højsædet. Vi prioriterer tæt dialog, tryghed, troværdighed og fleksibilitet gennem hele salgsforløbet. 

 
Denne mail er kun tilsigtet adressaten og kan indeholde fortrolige oplysninger. Hvis du ikke er den tilsigtede modtager, bedes du underrette afsender øjeblikkeligt og 

ikke afsløre indholdet for tredjemand. Du må ikke anvende, gemme eller kopiere indholdet på nogen måde. 
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