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Sendt Fredag, maj 31, 2019 - 11:27
Brugeren har sendt følgende oplysninger
Høringssvar vedrørende: Kommuneplantillæg nr. 7
Dit eller din organisations navn: Lars Finken, Valløby
Høringssvar til forslag: Bopælspligt
Kort Resumé:
Jeg er da meget ked af, at mit hus vil kræve bopælspligt. Jeg har haft det siden 1973 og er i dag 76 år
gammel. Jeg har de seneste 14 år pendlet mellem Bremen og Valløby og havde egentligt planer om at
ændre bopæl til Bremen den dag, jeg holder op med at arbejde. Planen var samtidig at beholde huset i
Valløby.
Hvad med at åbne mulighed for individuel dispensation? I mit tilgælde således at jeg ville kunne gøre,
som jeg har planlagt, men at det ville være en personlig dispensation gældende, så længe jeg er ejer af
huset, således at en ny ejer ville skulle leve op til de ændrede regler.
Email: lars@finkenweb.de
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:

allan frimodt
Helle David Jensen
Temalokalplan
7. juli 2019 19:47:38

JEG SIGER TAK FOR FOSKLAG TIL TEMALOKALPLAN - HELÅRSBEBOELESE I BYZONEN.
Samejet Sandmanden hører til et af de ældste somerhusområder i Rødvig, det går tilbage til 1920erne, og
det skal ikke ødelæges!
Inden Samejet gik ind på byzonelokalplan, har der været flere møder i St. Hedinge, der blev sagt helt klart,
at det ikke vile få en økonomisk ej på heler på anden vis en negativ efekket!
Nu komer Komunen med et nyt forslag, som ikke kan akcepteres! Vores område
skal ike ødelæges - det er et somerhusområde.
Hvis man ellers kender lidt til området, så ved man, at de fleste sommerhuse hænger helt ude på
kanten af klinten.
At bygge helårshuse på 200/400m2 grunde er forrygt, især hvis man kender området. Der er p.t flere ting
som hænger oppe i luften, sandopfryldning på stranden, kystsikring etc, og der sker intet.
Med venlig hilsen Alan
Frimodt Klintebaken 9 Rødvig
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