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Kim E. A. Andersen (keaa) <KEAA@Gentofte.dk>
02. april 2016 15:58
RK-e-post
Vedrørende lokalplan 140 Viemose have
Security Marking.txt

Vedr�rende lokalplan '140'
Vi har kun et �nske om en afklaring p� etablering af beplantning mod Viemosevej 13 B, da der fra
tidligere virksomhed ( vognmandsfirma ) er en mur i skel som firmaet ville fjerne ( intern aftale med
ejer, da vedkommende mente de havde ejerforholdet til muren ) inde fjernelse blev ejendommen
dog solgt, den nuv�rende ejer �nskede ikke at fortage sig noget omkring vedligeholde/fjernelse af
muren.
S�fremt der skal etableres et bevokset b�lte, mener vi vil det v�re tilr�deligt / �nskeligt at
fjerne den defekte mur i den forbindelse, da den p� sigt vil kunne v�re til fare for legende b�rn,
hvis man kun planter bevoksning langs muren.
Og den sk�mmer i landskabet b�de fra vores side og nye beboere p� den anden side.
Ligeledes er der nogle store tr�er, nogle ramt af lynnedslag, som har n�et en anselig h�jde.
Hvis de v�lter i en storm vil de efter vores mening udg�r en risiko for vores ejendom, samt et
nybyggeri.
Vi vil formoder at de vil blive f�ldet i forbindelse med byggeriet, har med tidligere ejers aksept
kun kunne blive enig om, at jeg bekostede f�ldning af et af tr�erne som til sidst h�ldede kraftigt
ind mod os ( Viemosevej 13 B ).
Med Venlig Hilsen
Kim E A Andersen
Viemosevej 13 B
2610 R�dovre
kaandersen@mail-telia.dk
27521033
Sendt fra min iPad
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Den vedhæftede e-mail er blevet behandlet af Sikker E-mail Postkasse.
Sikkerhedskontrollen af e-mailen gav følgende resultat:
Fortrolig (krypteret): Nej
Digital signatur: Nej
Bemærkninger:
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René Schmidt <rnstkoldbyvej@gmail.com>
05. april 2016 16:36
RK-e-post
”Forslag til Lokalplan 140”.
Security Marking.txt

Til Rette Vedkommende
Der går rygter om at skellet som vi har haft og accepteret i vores baghave skal udfordres og
måles op evt. flyttes. Det mener vi ikke er fair, fordi at vi har købt hus og have som den var,
og det er over 20 år siden, vi har el installationer og vand installationer på vægen og vi har
en havedam med fisk, ca. 3 meter fra muren.
Vi har hund og dermed en lukket have, som vil blive ødelagt med en åbning det nye område.
Flere huse er sat til salg, og muligvis ikke de sidste, vi mener at kommunen bør gå varsomt
til værks, og ikke skramme gode borgere væk fra Islev.
Vi håber at der vil blive kastet lys over disse forehold snares muligt.
Med Venlig Hilsen
René Schmidt / Dorthe Schmidt
Koldbyvej 7
2610 Rødovre
E-mail rnstkoldbyvej@gmail.com
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Sashia Falk Gregersen <Sashia.Falk@metalock.dk>
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”Forslag til Lokalplan 140" - Indsigelse
SKMBT_C22016040610020.pdf; Security Marking.txt

Kære Kommunalbestyrelse,
Hermed fremsendes indsigelse til Lokalplan 140 i Islev, indsigelsen er ligeledes afleveret personligt i Borgerservice på
Rådhuset dags dato.

Med venlig hilsen
Sashia Falk Gregersen, Koldbyvej 9, 2610 Rødovre.
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