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Hej Magnus
Tak for dit brev ved min nabo ansøgning om tilbygning af 2 skurer men det bliver nok lidt svært for min forretning
da det vil betyder at når de holder med en lastbil kan jeg ikke komme for med mine biler mere.
Jeg ejer jo nabo ejendommen Hjortkjærvej 3-9 så det passer jo mine kunder i løbet af dagen kan kører fra Vestre
Boulevard (stor vej) ramme begge mine grunde og ende der hvor det skur skal være og holder der en stor bil ikke komme ind.
Det kan jo betyder jeg skal flytte mine parkeringspladser væk fjerne lys-pullert-hegnet, meget stor omkostning.
Der holder jo biler parkeret (kundebiler) i løbet af dagen og vil ikke kunne komme forbi, i dag på min grund ligger der en
servitut hvor han skal have lov at af og pålæsse i dag men midten af bygningen og helt ok for det.
Det kan vi leve med og plads til alle og 20 meter ud i en vinkel, hvis det vil blive alm biler med trailer kan vi sikkert leve med det
men det vil jo også blive med store lastbiler som i dag.
Betyder jo også at mine folk i indskrivningen (kontoret) ikke har mulighed for at se på grunden på Hjortkjærsvej 3-9 og vejen
måske mindre betydningen men alligevel da den vejen over bliver brugt mere og mere.
Det skal ikke lyde som jeg vil sætte mig imod nogen ting men synes måske godt han kunne kigge ind og spørge os hvordan
vi synes om planerne og måske løse dem sammen.
Men vi har et desværre meget anspændt forhold over en del år L men ringer lige og forklare og super dag.
Venlig hilsen / Best regards

Klaus Buus
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