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Vedrørende Vesterbrogade 6A
 
Med henvisning til de indkommende indsigelser fra 
vej 2 og 4, har ansøger følgende kommentar:
 

• Ejerne og beboerne af Svend Henriksens vej 2 og 4
vil give store indblikgener. Begge ejendomme ligger ud mod Svend Henriksens vej, 
hvor der kun er parkeringspladser og e
og vej. Haverne til ejendommene, er på den modsatte side af beboelsesbygningerne
d.v.s. mod nord, hvor der frit udsyn til haverne fra ejendomme
4a-d og Vesterbrogade 4a
 
Efter vores opfattelse, er 
gen af "bankbygningen", som
forventes når man bor i bymidten.

 

• I forbindelse med den ombygning af 
Begge projekterende højder overstiger ikke den 
stemmelserne i lokalplan 15.49

 

• De parkeringspladser der ikke kan tilvejebringes på egen grund, vil blive tilvejebragt 
efter parkeringsfondens bestemmelser af Gribskov Kommune indenfor centerområdet.

 
Anlægsudgifterne til disse p

 
 
Med venlig hilsen  
 
Michael Christoffersen 
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6A, 3250 Gilleleje, matr. nr. 3bb, Gilleleje By, Gilleleje

de indkommende indsigelser fra ejere og beboere af Svend 
ansøger følgende kommentar: 

e af Svend Henriksens vej 2 og 4, mener at det påtænkte byggeri 
vil give store indblikgener. Begge ejendomme ligger ud mod Svend Henriksens vej, 
hvor der kun er parkeringspladser og en lille forhave mellem beboelsesbygningerne 
og vej. Haverne til ejendommene, er på den modsatte side af beboelsesbygningerne
d.v.s. mod nord, hvor der frit udsyn til haverne fra ejendommene, beliggende Alfavej 

4a-c, som begge er 3-etages bygninger. 

fter vores opfattelse, er det altså disse eksisterende bygninger og ikke 
, som vil give klagerne indblikgener, hvilke
bymidten. 

I forbindelse med den ombygning af ”bankbygningen” hæves facade
Begge projekterende højder overstiger ikke den fastsatte maximale højde iht. b
stemmelserne i lokalplan 15.49 

De parkeringspladser der ikke kan tilvejebringes på egen grund, vil blive tilvejebragt 
ngsfondens bestemmelser af Gribskov Kommune indenfor centerområdet.

Anlægsudgifterne til disse p-pladser afholdes af bygherre. 

 

 

Slangerup, 23. april 2014 
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jere og beboere af Svend Henriksens 

, mener at det påtænkte byggeri 
vil give store indblikgener. Begge ejendomme ligger ud mod Svend Henriksens vej, 

n lille forhave mellem beboelsesbygningerne 
og vej. Haverne til ejendommene, er på den modsatte side af beboelsesbygningerne, 

, beliggende Alfavej 

og ikke ombygnin-
hvilket også må kunne 

”bankbygningen” hæves facade-/bygningshøjde. 
maximale højde iht. be-

De parkeringspladser der ikke kan tilvejebringes på egen grund, vil blive tilvejebragt 
ngsfondens bestemmelser af Gribskov Kommune indenfor centerområdet. 


