From:
Sent:
To:
Subject:

Offentlig Postkasse POM Byggesag
Tue, 15 Dec 2020 09:16:06 +0100
Ina Kira Sidor
VS: Sagsnr.: 20/32966 Naboorientering

Fra: Center for Plan og Miljø <pom@hvidovre.dk>
Sendt: 15. december 2020 08:24
Til: Offentlig Postkasse POM Byggesag <byggesag@hvidovre.dk>
Emne: VS: Sagsnr.: 20/32966 Naboorientering

---Venlig hilsen
Ann-Louise Senft Mosegaard
Administrativ medarbejder

Hvidovre Kommune
Center for Plan og Miljø
Gis og Data
Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre

Fra: Trine Bredberg Olsen <morbredberg@gmail.com>
Sendt: 14. december 2020 23:17
Til: Center for Plan og Miljø <pom@hvidovre.dk>
Emne: Sagsnr.: 20/32966 Naboorientering

Hvidovre kommune
Center for Plan og Miljø
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre
Att: Ina Kira Sidor
Hvidovre, den 14.12.2020

Mobil: 5158 7752
ccg@hvidovre.dk
pom@hvidovre.dk

Vedr.: sagsnr.: 20/32966 - Naboorientering
Vi har den 03.12.20 modtaget orientering omkring byggeprojekt på Matr.nr 15 hi, Hvidovre By,
Risbjerg, Asminderødvej 22, 2650 Hvidovre.
Vi er genbo til det omtalte byggeprojekt og selvom det ikke direkte vil berøre vores matrikel, så er vi ganske
bekymret for udviklingen.
Vi har boet i vores hus siden 1998 og kan konstatere at der igennem årene kommer nye familier til efterhånden
som tidligere husejere bliver ældre og flytter til mere ældrevenlige boliger. Det er blevet oftere at husene bliver
revet ned og der bliver bygget nyt, fremfor at renovere nuværende ejendomme, hvilket der ikke er noget galt i.
Bekymringen går på at der kommer flere og flere større bygninger, der gør at kvarteret ændre sig og dermed
også risikoen for ændringer i ejendomsværdien.
Hvis man har lavet en lokalplan, som alle skal holde sig til, er det et skråplan at give dispensationer. For
hvordan bliver det så når de næste ønsker at bygge højere end det tilladte. Vores hus ligger meget lavt og hvis
alle ny byggerier for lov til at bygge højrere, så er det måske næste gang vores have, man kan kigge direkte ned
i eller skygger for sollys.
Med venlig hilsen
Kenneth og Trine Bredberg Olsen
Bendstrupvej 1
2650 Hvidovre
Mobil: 28 90 50 88
Mail: morbredberg@gmail.com

