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Kære Tinna Kehman
 
Tak for din mail som vi har taget til efterretning.
 
Med venlig hilsen 

Benedikte Lyshøj
Landzonesagsbehandler, arkitekt

Bygge- og Erhvervsservice
Tjørnevej 6, 7171 Uldum
Benedikte.Lyshoj@Hedensted.dk

www.hedensted.dk
M: +4524758581
D: +4579755622
T: 79755000

Fra: Tinna Kehman [mailto:tkm@nybolig.dk] 
Sendt: 10. november 2017 17:45
Til: 'hk@lrp.dk' <hk@lrp.dk>
Cc: Steffen Tornvig <stt@nybolig.dk>; 'toerring@carpeople.dk' <toerring@carpeople.dk>; Benedikte Lyshøj <Benedikte.Lyshoj@Hedensted.dk>
Emne: Søndre Fælledvej 16
 
Hej,

Vi har af omveje fået en meddelelse om, at vores udtalelse omkring ny bebyggelse på Søndre Fælledvej er blevet brugt i forbindelse med en
høring.

Vi vil først og fremmest gerne meddele, at vi på intet tidspunkt er blevet informeret omkring denne brug af vores udtalelse. Vi har lavet en
generel udtalelse om, hvilken betydning opførelse af en bygning tæt på en anden bygning kan have for fremtidig salgsmuligheder. Vi har på intet
tidspunkt forholdt os til den konkrete sag.
 
Vi har ikke besigtiget Søndre Fælledvej 16. Vi har heller ikke været forbi ejendommen i forbindelse med vores udtalelse og vi har ligeledes ikke
fået brugbare informationer omkring det nybyg der skulle opføres som nabo til ejendommen. Vi har hverken set tegninger vedrørende nybyg eller
set tegninger vedrørende placering af dette på den store grund.
 
Vi beder derfor om, at denne udtalelse, som er anvendt uden vores accept eller viden udgår af sagen.
 
Konklusionen i denne udtalelse vedrører ikke det konkrete byggeri. Vi står en del uforstående overfor, at man har anvendt vores udtalelse uden
vores viden og uden vores samtykke.
 
Da vi ikke mener, at vi har de grundlæggende informationer for at kunne vurdere om et nybygget hus vil have effekt på den eksisterende
ejendom på Søndre Fælledvej 16, ønsker vi ikke at være en del af denne sag.
 
 
Venlig hilsen
 
 
Tinna Kehman
Daglig leder & partner, Ejendomsmægler, MDE
 
Mob     31 33 51 60
  

Tlf       75 800 900
  

Nybolig Tørring
Ansvarlige indehavere: Flemming Thykjær,
Niels Frede Thomsen og Steffen Tornvig
Bredgade 27, 7160 Tørring
Tlf. 75 800 900

                         
Du finder os også i Horsens, Jelling & Brædstrup
 
Find din bolig på nybolig.dk
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