Forslag til ændring af lokalplan

Vedr, placering af Det Blå Foreningshus
*lternatint f,arslag-

iluuærende forclag-

P-PIads

r
For at bevare udsigten og roen omkring de
nederste lejlighede r i AnlØbsbroe n 4 og Lodsvej 5,
foreningshuset ca. 5&1OO meter
foreslås at

ffie

mod vest (ind mod byen), som vist herover.

Man kan etablere en indkørsel og P-Plads / læsæ'
aflæsse plads på den kommunale depotgrund,
umiddelbart nord for foreningshuset med nem
adgang til foreningshusetDe private fællewej

Blokeret udkig fra nederste leiligheder i Lodsvej
5 og Anløbsbræn 4 samt masser af støjende
aktivitet lige foran vinduerne og ahanerne.

I

lodwei og anløbsbroen vil

dermed ikke blive belastet af trafik til
fo reni ngsh uset, og beboe rnes pa rke ri ngsfo rhold
være sikret mod generende uhensigtsmæssig
parkering, både på Anløbsbroen og Lodsrei-

vi

I

A

I

I

Såfremt du har indsigelse mod den planlagte placering og kan stØtte nærværende forslag til
ændret placering kan du udfylde nedenstående og aflevere det til mig. Jq vil så sørge for, at det
bliver afleveret ti! rette vedkommende, som dit høringssvar på den snarligt kommende offentlige

høringom "Det blå foreningshus".
opfordrer alle til at læse lokalplan L0-4z"Område til fritidsfomål på Haderslev Havn ved
Mvh. Poul EEik Kiær" Anløhsbroefr 4,3.th.
Lodnrei*

Jeg

Jeg giver herrned rnin støtte

l{#frtÅ/

til ovenstående ændringsforslag:

0{ oLE TErP{r.JfL/

J
Adres§e

Navn

?o

o{.to ,/ &qlrr} , ,y"
Dato og uilderskrift

i

Forslag til ændring af lokalplan

Vedr. placering af Det Blå Foreningshus
tuværendefudag.

Alternativt forclag

il

Å
For at bevare udsigten og roen omkring de
nederste lejlieheder i Anløbsbroen 4 oglodsvej 5,
foreslås at flyfte foreningshuset ca. 5(I-1fi) meter
mod vest (ind mod byen), som vist herover.
ffi
+
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Kilde: DBF præsentation,pdf

Blokeret udkig fra nederste leiligheder i Lodsvei
5 og Anløbsbroen 4 samt masser af støjende
aktivitet lige foran yinduerne og altanerne.

Man kan etablere en indkørsel og P-Plads / Iaesseaflæsse plads på den kornmunale depotgrund,
umiddelbart nord for foreningshuset med nem
adgang til foreningshuset,

/

De private fællewej Lodsvej og anløbsbroen vil
dermed ikke blive belastet af trafik til
fo re n i ngsh uset, og be boe rnes pa rke ri ngsfo rho Id vi I
være sikret mod generende uhensigtsmæssig
parkering, både på Anløbsbroen og Lodsvej-

+
t
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Såfremt du har indsigelse mod den planlagte placering og kan stØtte nærværende forslag til
ændret placering, kan du udfylde nedenstående og aflevere det til mig. Jeg vil så sørge for, at det
bliver afleveret til rette vedkommende, som dit høringssvar på den snarli$ kommende offentlige

høringom "Det blå foreningshus".
opfordrer alle til at læse tokalplan L0-4z"Område til ffiidsformål på Haderslev Havn ved
Mvh. Poul Erilq Kjær- Ånløbsbroeil 4, 3.th.
Lsdsnrel*

Jeg

Jeg giver hermed min støtte

til ovenstående ændringsforslag:

b*ry,5 rÅ
Adresse

3{*

2P
underskrift

Forslag til ændring af lokalplan

Vedr, placering af Det Blå Foreningshus
Alternatftfi farslag"

I§usæremde forclag"

P-Plads

il

Å
For at bevare udsigten og roen omkring de

nederste lejligheder i AnlØbsbroen 4 og Lodsvej 5,
foreslås at ffie foreningshuset ca. 5(F1O0 meter
mod vest (ind mod byen), sorn vist herover.
Man kan etablere en indkørsel og P-PIads / læsæaflæsse plads på den kommunale depotgrund,
umiddelbart nord for foreningshuset med nem
adgang til foreningsh uset.

I

De private fællewej Lodwej og anløbsbroen vil
Kilde: DBF præsentation.pdf

dermed ikke blive belastet af trafik til

Blokeret udkig fra nederste lejligheder i Lodsvej
5 og Anløbsbroen 4 samt masser af støjende
aktivitet lige foran vinduerne og ahanerne.

fo reni ngsh uset, og beboe rnes pa rkeri ngsforho ld vi I

være sikret mod generende uhensigtsmæssig
parkering, både pa Anløbsbroen og Lodwei-

l
\
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Såfremt du har indsigelse mod den planlagte placering og kan støtte nærværende forslag til
ændret placering, kan du udfylde nedenstående og aflevere det til mig. Jeg vil så sørge fo1 at det
bliver afleveret til rette vedkommende, som dit høringssvar på den snarligt kommende offentlige
høringom "Det blå foreningshus".

opfordrer alle til at læse Lokalplan LO-[2'Område til fritidsformål på Haderslev Havn ved
thrtyh- Pcul Erik Kjaer- Åm!øbsbroen 4, 3.th.
Lodsve!"

Jeg

Jeg giver hermed rnin støtte

{

T"'.

til ovenstående ændringsforslag:
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i'J,{"'*, Nåvn

underskrift
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Forslag til ændring af lokalplan

Vedr. placering af Det Blå Foreningshus
*[terna$$t forclag.

lUuværende forslag.

P-PIads

r
For at bevare udsigten og roen omkring de
Anløhsbraen 4

ffi
HW

:t

nederste lejlisheder iAnløbsbroen 4 agLodsvej 5,
foreslås at ffie foreningshuset ca. 50-1OO meter
mod vest (ind mod byen), som vist herover.
Man kan etablere en indkørsel og P-Plads / læs æaflæsse plads på den kommunale depotgrund,
umiddelbart nord for foreningshuset med nem
adgang til foreningsh uset-

I

De private fællewej Lodwej og anløbsbroen vil

Blokeret udkig fra nederste lejligheder i Lodsvej
5 og Anløbsbroen 4 samt masser af stØjende
aktivitet lige foran vinduerne og akanerne.

derrned ikke blive belastet af trafik til
foreni ngsh uset, og beboernes pa rkeri ngsforhold vi I
være sikret mod generende uhensigtsmæssig
parkering, både pa Anløbsbroen og l-odsreiA

\

I

Såfremt du har indsigelse mod den planlagte placering og kan støtte nærværende forslag til
ændret placering, kan du udfylde nedenstående og aflevere det til mig. Jeg vil så sørge for, at det
bliver afleveret til rette vedkommende, som dit høringssvar på den snarli4 kommende offentlige
høring om "Det blå foreningshus".

opfordrer alle til at læse lokalplan L0-4z"Område til fritidsformål på Haderslev Havn ved
Mvh. Poul Erik Kjær. Anløbsbroefr 4,3.th.
Lodsnei"

Jeg

Jeg giver hermed min stØtte

3*r/

til ovenstående ændringsforslag:
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Forslag til ændring af lokalplan

Vedr, placering af Det Blå Foreningshus
Alternativt

I[unærende forclag.

forslag"

o

P*PIads
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For at bevare udsigten og roen omkring de

nederste lejligheder i AnlØbsbroen 4 og Lodsvej 5,
foreslås at ffie foreningshuset ca. 5G1OO meter
mod vest (ind mod byen), som vist herover.
Man kan etablere en indkørsel og P-Plads / læsseaflæsse plads på den kommunale depotgrund,
umiddelbart nord for foreningshuset med nem
adgang til foreningshuset.

Kilde: DBF præsentation.pdf

Blokeret udkig fra nederste lejligheder i Lodsvej
5 og masser af stØjende aktivitet lige foran

De private fællewej Lodsrej og anlØbsbroen vil
dermed ikke blive belastet af trafik til
foren ingshuset, og beboernes pa rkeri ngsforhold
være sikret mod generende uhensigtsmæssig
parkerin& både på AnlØbsbroen og Lodwei.

vinduerne og altanerne.

/

vi I
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Såfremt du har indsigelse mod den planlagte placering og kan støtte nærværende forslag til
ændret placering kan du udfylde nedenstående og aflevere det til undertegnede. Jeg vil så sørge
for, at det bliver afleveret til rette vedkommende som høringssvar på den snarligt kommende
offentlige høring om "Det blå foreningshus".

opfordrer alle til at læse Lokalplan t0.0z"Område til fritidsformål på Haderslev Havn ved
Mvh. Poul Erik Kjær. Anløbsbroefr 4,3.th.
Lodsvet*

Jeg

Jeg giver hermed min støtte

til ovenstående ændringsforslag:

4+2 @vrrr&/*'tu
Navn
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Adresse

30. i'- U
Dato og underskrift
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Forslag til ændring af lokalplan

Vedr. placeri ng af Det Blå Foreningshus
Alternativt

lluu-ærende forclag,

forclag. '

P-PIads

\

r
For at bevare udsigten og roen omkring de
nederste lejligheder i .AnlØbsbroe n 4 og Lodsvej 5,

foreslås at ffie foreningshuset ca. 5&1OO meter
mod vest (ind mod byen), som vist herover.
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Kilde: DBF præsentation.pdf

Blokeret udkig fra nederste lejligheder i Lodsvej
5 og masser af støjende aktivitet lige foran
vinduerne og altanerne.

Man kan etablere en indkørsel og P-PIads / læsæaflæsse plads på den kommunale depotgrund,
umiddelbart nord for foreningshuset med nem
adgang til foreningsh uset.
De private fællesvei Lodsvej og anløbsbroen vil
dermed ikke blive belastet af trafik til
foreningshuset, og beboernes pa rkeri ngsforhold
være sikret rnod generende uhensigtsmæssig
parkering, ffide på Anløbsbroen og Lodwei.
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Såfremt du har indsigelse mod den plarilagte placering og kan støtte nærværende forslag til
ændret placering, kan du udfylde nedenstående og aflevere det til undertegnede. Jeg vil så sørge
for, at det bliver afleveret til rette vedkommende som høringssvar på den snarligt kommende
offentlige høring om "Det blå foreningshus".

opfordrer alle til at læse Lokalplan LO.42 "Område til fritidsformål på Haderslev Havn ved
Mvh. Poul Erik Kjær. Anløbsbroeft 4,3.th.
Lodwei"

Jeg

Jeg giver hermed min støtte

til ovenstående ændringsforslag:

?øt 4'k
Navn

derskrift

Forslag til ændring af lokalplan

Vedr. placering af Det Blå Foreningshus
Altennativt forclag.

I[unærende forslag,

P-Plads

r
For at bevare udsigten og roen omkring de

nederste lejligheder i AnlØbsbroen 4 og Lodsvej 5,
foreslås at ffie foreningshuset ca- 5&100 meter
mod vest (ind mod byen), som vist herover.
Man kan etablere en indkørsel og P-Plads / læsæaflæsse plads på den kommunale depotgrund,
umiddelbart nord for foreningshuset med nem
adgang til foreningsh uset.
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Kilde: DBF præsentation.pdf

Blokeret udkig fra nederste lejligheder i Lodsvej
5 og masser af støjende aktivitet lige foran
vinduerne og altanerne.

De private fællewej Lodwej og anlØbsbroen vil
dermed ikke blive belastet af trafik til
foren ingshuset, og beboernes pa rkeri ngsforhold
være sikret mod generende uhensigtsmæssig
parkerin& både på Anløbsbroen og lodwei.
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Såfremt du har indsigelse mod den pladlagte placering og kan støtte nærværende forslag til
ændret placering, kan du udfylde nedenstående og aflevere det til undertegnede. Jeg vil så sørge
for, at det bliver afleveret til rette vedkommende som høringssvar på den snarligt kommende
offentlige høring om "Det blå foreningshus".

opfordrer alle til at læse tokalplan L0.4z"Område til fritidsfiormål på Haderslev Havn ved
Mvh. Pqul Erik Klær-ånløbsbroen 41 3.th,
LqdfveJ,

Jeg

--

Jeg giver henmed min støffe

til ovenstående ændringsforslag:

PfrvtS€at
Navn

æ ,.,/
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Adresse

Dato o{underskrift

Forslag til ændring af lokalplan

Vedr. placering af Det Blå Foreningshus
Alternatiut forslag.

turærende forslag,

P-PIads

r

t{

Å

For at bevare udsigten og roen omkring de

nederste lejligheder i AnlØbsbroen 4 og Lodsvej 5,
foreslås at ffie foreningshuset ca. 5(}-1OO meter
mod vest (ind mod byen), som vist herover.
Man kan etablere en indkørsel og P-Plads / læsseaflæsse plads på den kommunale depotgrund,
umiddelbart nord for foreningshuset med nem
adgang til foreningsh uset-

Kilde: DBF præsentation.pdf

Blokeret udkig fra nederste lejligheder i Lodsvei
5 og Anløbsbroen 4 samt masser af støjende
aktivitet lige foran vinduerne og ahanerne.

De private fællesvej Lodwej og anløbsbroen vil
dermed ikke blive belastet af trafik til
foreni ngshuset, og beboernes pa rke ri ngsforhold
være sikret mod generende uhensigtsmæssig
parkering, både pa AnlØbsbroen og Lodsrei.
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Såfremt du har indsigelse mod den planlagte placering og kan støtte nærværende forslag til
ændret placering, kan du udfylde nedenstående og aflevere det til mig- Jeg vil så sørge for, at det
bliver afleveret til rette vedkommende, som dit høringssvar på den snarligt kommende offentlige
høring om "Det blå foreningshus".

opfordrer alle til at læse Lokalplan L0-[z"Område til fritidsformål på Haderclev Havn ved
Mvh. PCIu§ Erik Kjær. Antrøbsbroem 4, 3-th.
Ladsvei*

Jeg

Jeg giver hermed min støtte

],tnt

til ovenstående ændringsforslag:

n.edt, e\\.. t\.br$...'*.\
Navn

iq§rtd
Dato og underskrift

Forslag til ændring af lokalplan

Vedr. placering af Det Blå Foreningshus
Alternati$t forslag"

Nunærende fcmlag"

P-Plads

r\]

x

Å

For at bevare udsigten og roen omkring de
nederste lejlighede r i Anløbsbroe n 4 og Lodsvej 5,
foreningshuset ca. 5&1"ff) meter
foreslås at

ffie

mod vest {ind mod byen}, som vist herover.

Man kan etablere en indkørsel og P-Plads / læsseaflæsse plads på den kommunale depotgrund,
umiddelbart nord for foreningshuset med nem
adgang til foreningshuset.

/

De private fællewe! Lodsvej og anløbsbroen vil
dermed ikke blive belastet af trafik til

Kilde: DBF præsentation.pdf

Blokeret udkig fra nederste lejligheder i Lodsvej
5 og Anløbsbroen 4 samt masser af støjende
aktivitet lige foran vinduerne og ahanerne.

og beboernes pa rkeri ngsfo rho ld vi I
være sikret mod generende uhensigtsmæssig
parkering, både på Anløbsbroen og Lodsvej.

fore

n i ngshuset,

A

\
Såfremt du har indsigelse mod den planlagte placering og kan støtte nærværende forslag til
ændret placering, kan du udfylde nedenstående og aflevere det til mig- Jeg vil så sørge for, at det
bliver afleveret til rette vedkommende, som dit høringssvar på den snarli4 kommende offentlige

høringom "Det blå foreningshus".
opfordrer alle til at læse lokalplan l0-0z'Område til ffiidsformål på Haderslev Havn ved
Mvh- Pautr Erik Kiær. Anløhsbraeft 4, 3.th.
Lodsvej"

Jeg

JeS giver f*erffiled rnln

st#tte

titr onemstående æffidrfrmgsforslag:

{tv,h'{n},4ow V, t
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Dato og underskrift
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Forslag til ændring af lokalplan

Vedr, placering af Det Blå Foreningshus
Æternativt forclag,

trr,nrærende fars§ag.

P-Plads

t

Å
For at bevare udsigten og roen omkring de
nederste lejlighede r i AnlØbsbroe n 4 og Lodsvej 5,

foreslås at ffie foreningshuset ca- 5(F1OO meter
mod vest {ind mod byen}, som vist herover.

Man kan etablere en indkørsel og P-Plads / læsæaflæsse plads på den kommunale depotgrund,
umiddelbart nord for forenipgshuset med-pqm
adgang til foreningshuset.

I

De private fællewej Lodwei og anløbsbroen vil
Kilde: DBF præsentation.pdf

dermed ikke blive belastet af trafik til

Blokeret udkig fra nederste lejligheder i Lodsvej
5 og Anløbsbræn 4 samt masær af stØiende
aktivitet lige foran vinduerne og ahanerne-

ngshuset, og be boernes pa rkeri ngsfo rho ld vi I
være sikret mod generende uhensigtsmæssig
parkering, både pa Anløbsbroen og Lodwej.
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Såfremt du har indsigelse mod den planlagte placering og kan støtte nærværende forslag til
aflevere det til mig. Jeg vil så sørge for, at det
ændret placerin6 kan du udfylde nedenstående
bliver afleveret til rette vedkommende, som dit høringssvar på den snarligt kommende offentlige
høringom "Det blå foreningshus".

q

opfordrer alle til at læse lokalplan L0-4z"Område til fritidsfiormål på Haderslev Havn ved
Mvh- Poul Erik I$ær- Anløbsbreeil 4, 3.th.
I-cdsvej*

Jeg

Jeg giver hermed min støtte

til ovenstående ændringsforslag:
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Forslag til ændring af lokalplan

Vedr. placering af Det Blå Foreningshus
ÅSternativt forslag.

lIurærende forclag,

P-PIads
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Anløbshroen 4

For at bevare udsigten og roen omkring de
nederste lejlighede r i AnlØbsbroe n 4 og Lodsvej 5,

foreslås at ffie foreningshuset ca. 5G1fi) meter
mod vest (ind mod byen), som vist herover.

Man kan etablere en indkørsel og P-Plads I læsæaflæsse plads på den kommunale depotgrund,
umiddelbart nord for foreningshuset med nem
adgang til foreningsh uset.
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De prirate fællesrej todsvei og anløbsbroen vil

Blokeret udkig fra nederste lejligheder i Lodsvej
5 og Anløbsbræn 4 samt masser af støjende
aktivitet lige foran vinduerne og altanerne.

dermed ikke blive belastet af trafik til
foren i ngsh uset, og beboelnes pa rkeri ngsfo rhold vi I
være sikret mod generende uhensigtsrnæssig
parkering, både pa Anløbsbroen og Lodsrei.
A

\

t

Såfremt du har indsigelse mod den planlagte placering og kan støtte nærværende forslag til
ændret placering, kan du udfylde nedenstående og aflevere det til mig. Jeg vil så sørge for, at det
bliver afleveret til rette vedkommende, som dit høringssvar på den snarligt kommende offentlige
høring om "Det blå foreningshus".

opfordrer alle til at læse lokalplan LO-42"Område til fritidsformål på Haderslev Havn ved
Mvh. Poul Erik Kiær. Anløbsbroefr 4,3-th.
Lodsvei"

Jeg

Jeg giver hermed min stØtte

til ovenstående ændringsforslag:
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Forsfrs ill ændri ng af lokalplan
Vedr, placering af Det Blå Foreningshus
*tt*rmatint forslag,

I$Uærende forslag"

P-Plads

For at bevare udsigten og roen omkring de

nederste lejlieheder i Anløbsbroen 4 oglodsvej 5,
foreslås at ffie foreningshuset ca. 5(F1OO meter
mod vest (ind mod byen), som vist herover.
Man kan etablere en indkørsel og P-Plads I Iæsæaflæsse plads på den komrnunale depotgrund,
umiddelbart nord for foreningshuset med nem
adgang til foreningshuset.
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De private fællewej lodwei og anløbsbroen vil
dermed ikke blive belastet af trafik til

Blokeret udkig fra nederste lejligheder i Lodsvei
5 og Anløbsbræn 4 samt masser af støjende
aktivitet lige foran vinduerne og ahanerne.

foren i ngShuset, og beboernes pa rkeri ngSfo rho ld vi I
være sikret mod generende uhensigtsmæssig
parkering, både pa Anløbsbroen og Lodwei.
A
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Såfremt du har indsigelse mod den planlagte placering og kan stØtte nærværende forslag til
ændret placering, kan du udfylde nedenstående og aflenere det til mig- Jeg vil så sørge for, at det
bliver afleveret til rette vedkommende, som dit høringssvar på den snarligt kommende offentlige

høringom "Det blå foreningshus".
Jeg opfctrdrer alle

til at læse lokalplan l0-fiz-Område til fritidsformål på Haderslev Havn ved
Mvh. Poul Erik Kiær. Anløbsbroetr 4, 3-th.
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Forslag til ændring af lokalplan

Vedr. placering af Det Blå Foreningshus
tuværmdefordag;

Alternativt forslag.

P-PIads

il

Å
For at bevare udsigten og roen omkring de

nederste lejligheder i Anløbsbroen 4 oglodsvej 5,
foreslås at ffie foreningshuset ca. 5(F100 meter
mod vest (ind mod byen), som vist herover.
Man kan etablere en indkørsel og P-Plads / læsseaflæsse plads på den komrnunale depotgrund,
umiddelbart nord for foreningshuset med nem
adgang til foreningshuset-

Kilde: DBF præsentation. pdf

Blokeret udkig fra nederste lejligheder i Lodsvei
5 og Anløbsbroen 4 samt masser af støjende
aktivitet lige foran vinduerne og ahanerne-

De private fællewei Lodsrrci og anløbsbroen vil
dermed ikke blive belastet af trafik til
foreni ngsh uset, og beboernes pa rkeri ngsforhold
være sikret mod generende uhensigtsmæssig
parkering, både på Anløbsbroen og Lodwej-

I

vi I

A
I
I

Såfremt du har indsigelse mod den planlagte placering og kan støtte nærværende forslag til
aflenere det til mig- Jeg vil så sørge for, at det
ændret placering, kan du udfylde nedenstående
bliver afleveret til rette vedkommende, som dit høringssvar på den snarligt kommende offentlige

q

høringom "Det blå foreningshus".

Jq opfordrer alle til at læe lokalplan
Lodsvej*

Jeg giver hermed min støtte

LO.42 "Område

til fritidsformål på Haderslev Havn ved

&#!'h. Poul Erlk Kjaer. Ånløbsbraen

4

3-tft.

til ovenstående ændringsforslag:

4n/døsbro &r7
Adresse

-zo "f., Ø'{*,-"1,-u
Datoogunde*kr
er/r

q

3' rv'

Forslag til ændring af lokalplan

Vedr. placering af Det Blå Foreningshus
åSCernatirt for$ag.

Hwrærende fnrsilag"

P-Plads

H

Å
For at bevare udsigten og roen omkring de

nederste lejlieheder i Anløbsbroen 4 aglodsvej 5,
foreslås at ffie foreningshuset ca. 5&-1OO meter
mod vest (ind mod byen), sorn vist herover.
Man kan etablere en indkørsel og P-Plads / læsæaflæsse plads på den kommunale depotgrund,
umiddelbart nord for foreningshuset med nem
adgang

Kilde: DBF præsentation.pdf

Blokeret udkig fra nederste lejligheder i Lodsvei
5 og Anløbsbroen 4 samt masser af støjende
aktivitet lige foran vinduerne og ahanerne.

/

til foreningshuset-

De private fullewej Lodwei og anløbsbroen vil
dermed ikke blive belastet af trafik til
foreningshuset, og beboernes pa rkeri ngsforhold
være sikret mod generende uhensigtsmæssig
parkerin& både på Anløbsbroen og Lodwej.

vi I

A

\
Såfremt du har indsigelse mod den planlagte placering og kan støtte nærværende forslag til
ændret placering, kan du udfylde nedenstående
aflevere det til mig. Jeg vil så sørge for, at det
bliver afleveret til rette vedkommende, som dit høringssvar på den snarligt kommende offentlige

q

høring om "Det blå foreningshus".

opfordrer alle til at læse lokalplan L0-4z"Område til fritidsformål på Haderslev Havn ved
Ludsvei*
Mvh, Poul trik Kjaer. Ånlsbsbrseft 4,3-th.

Jeg

Jeg giver hermed min stØtte

frrq-*,

til ovenstående ændringsforslag:

/,t,/

/ o/r ya,'3
Æse

Dato og underskrift

oz/å

-

ForslåS til ændring af lokalplan

Vedr, placering af Det Blå Foreningshus
åhernatltrt forslag.

l§fitraeremds #arslag"

P-PIads

x

Å
For at bevare udsigten og roen omkring de

nederste lejligheder i Anløbsbroen 4 og Lodsvej 5,
foreslås at ffie foreningshuset ca, 50-tm meter
mod vest (ind mod byen), sorn vist herover.
Man kan etablere en indkørsel og P-Plads / Iæsseaflæsse plads på den kommunale depotgrund,
umiddelbart nord for foreningshuset med nem
adgang til foreningsh uset-

Kilde: DBF præsentation.pdf

Blokeret udkig fra nederste lejligheder i Lodsvei
5 og Anløbsbroen 4 samt masser af støjende
aktivitet lige foran vinduerne og akanerne.

De private fællewej Lodwej og anløbsbroen vil
dermed ikke blive belastet af trafik til
foreni ngshuset, og beboernes pa rkeri ngsforhold
være sikret mod generende uhensigtsmæssig
parkering, både på Anløhsbroen og Lodwej-

/

vi I

A

\
Såfremt du har indsigelse mod den planlagte placering og kan stØtte nærværende forslag til
ændret placering, kan du udfylde nedenstående og aflevere dettil mig- Jegvil så sørge for, at det
bliver afleveret til rette vedkommende, som dit høringssvar på den snarli4 kommende offentlige

høringom "Det blå foreningshus".
opfordrer alle til at læse lokalplan t0.4z"Omlåde til fritidsformål på Haderslev Havn ved
Lodsvei"
Muh" Pcutr Erik Kjær. Amløbsbroefr 4,3.th.

Jeg

Jeg giver hermed min støtte

/ trr

til ovenstående

ændringsforslag:

s; FF/////b
Navn

/, a 2 S24 7 b
Adresse

Dato og underskrift

2?, h

F

Forslag

til aendring af lokalplan

Vedr. placering af Det Blå Foreningshus
Åttermlfutfurdag;
LurærendefuC4;

f*PIads

'L

t''
ftrat
*Qietl;:li-,t:*rt "i

foemre

o'*

**igfen

oS roen oamkriryde

nederste lejlisheder iAnløbsbroen 4 og Lodsvej 5,

ft,rmlås at&ftfe fæenirrysånx$ ca- 5(}-1ffi nffier
nrod vest {ind rnod byen}, §orn vist herover,
Man Imn etaHere en indkgrsetr ry P-FIadsl hsse-f
aflæsse plads på den kornmunale depotgrund,
urniddelbart rprd far foreningShtæt rrrcd trefn
srlgans til farenirrgshusel
De privatefulkfirei tsdsuei
ffilde: DBF pnære*tatton-pdf

kil}gffir i todsvei
firisser af stsierde aktivitet lige foran
uirduerr*e qS altailertæ-

ffokem udklg{ra $ederste
5

q

ogffiYil

derrned ikke blive belastet af trafik tfil
foreningShuset, og beboernes pa rkeringsforhold vi I
uære sikret mod gerrcrerde uhensigtsmæssig
parkerin& både pa tuløbsbroen oE Lod*ei-

Såfrenrt du har indsigelse mod den planiagte placering og kan støtte nærværende forslag til
ændret placering kan du udfylde nedenstående og aflevere det til undertegnede. Jeg vil så strge
for, atdetbliyeraffeverettil rettevedkommmde som høringrsrrarpå den snarligt kommende

offentlige høring om "Det blå foreningshus".
Jeg opfordrer afe

Lodsvei"

fl

at læse lokaldan l0-4?"Ornråde til fritidsfonnål pa Hadershv Haun rcd
Mvh- Poul Edk Kiær- Anløbsbroefi 4,3-th-

Jes giver hernred min st6tte

Ar

Caaa

T

til ovenståendE æildrin§§fsrslag:

l:!Nåtn

c/M,
\q* 5",20 2o -;*r',
T
Dato og underskrift

/n/

I

til ændring af lokalplan

Forslag

Vedr- placering af Det Blå Foreningshu§

MMryr

Mfws§ffi1

P*Plads

kr

at betaare rdslgtwr og rrren orrrkrfrry #
nederste lejligheder i Ånløbsbroe n 4 og Lodsvej S,
foreslils ntflrtf# forenirqptxset 6a. sFlffi rnffier
rnod vest {ind rnod byen}, §orn vist herover.
Man len etablere en itdlrøsel q P-Ptrads/ læsse-/
aflæsse plads på den kornrnunale depotgrund,
umiddelbart nord førforeningshuset rned rpil!
adgang titr foreningsh useL

K§$de:

tle piuate fæfæve, t.od§rrei og ærhhboen uil
dermed lkke blive belastet af frafik til

S§F præssrrtatlom-pdf

foreni ngshuset, og beboernes pa rkeri ngsforhold
uipre sikret rnod generende uhensigtsmæssig
parkerin& både på Anløhsbroen og t$d$rci-

Blolceret uftig fta rreder*e leili,gftder i ldsvei
5 og masser af stølende aktivitet ligp foran

u*rdrsræ sg altarlerile-

*\

vi

f

\

t

r

Såfienrt du har indsrgelse mod den plarilagte placering og kan $6ffis mærvaeremde fors§ag tl§
ændret placering, kan du udfylde nedenstående og aflevere det til undertegnede. Jeg vfl så sørge
for, at det bliver aflerrerettil rette vedkommende som høingpwar på den snarligt kommende
offentlige høringom "Det blå foreningshus".
Jeg opfordrer afie

1;0,42"ffi til ffiitkforrnål på Haderskv tåntm t ed
Mvh- Poul Erik Kiær- Anlsbshroen 4,3-th-

til at læse Lokahhn

lodsuei"

Jeg giver hermed min støtte

x$

J ,r{

!.

'i ,{t

<

til ovenstående ændringsfiorslag:

r'.!

,':'d

,'

f

o ({ f,t,

/',!

j/*11* S'

,,,,

i

/n
i;'
.li

lct!'S ue,. §

acffir

{

,i-r'{,;,:'l-_*-

Dato og underskrift

s/+,

I

Forslag til ændring af lokalplan

Vedr, placering af Det Blå Foreningshus
ålternatf;Yt #onslag.

lUuuæremde fars§ag"

P-PIads

l{

Å
For at bevare udsigten og roen ornkring de

nederste lejligheder i Anløbsbroen 4 aE Lodsvej 5,
foreslås at flyEte fareningshuset ca. 5O-1OO rneter
mod vest {ind mod byen}, som vist herover.
Man kan etablere en indkørsel og P-Plads / læsseaflæsse plads på den kommunale depotgrund,
umiddelbart nord for foreningshuset med nem
adgang til foreningshuset-

Kilde: DBF præsentation.pdf

Blokeret udkig fra nederste lejligheder i Lodsvej
5 og Anløbsbroen 4 samt masser af støjende
aktivitet lige foran vinduerne og ahanerne.

De private fællenrej Lodsvej og anløbsbroen vil
dermed ikke blive belastet af trafik til
fo re ni ngsh uset, og beboe rnes pa rkeri ngsforhold
være sikret mod generende uhensigtsmæssig
parkering, både på Anløbsbroen og Lodwej-

vi

/

I

t
\

Såfremt du har indsigelse mod den planlagte placering og kan støfte nærværende forslag til
ændret plaoering, kan du udfylde nedenstående og aflwere det til mig Jeg vil så sørge for, at det
bliver afleveret til rette vedkommende, som dit høringssvar på den snarli$ kommende offentlige
høring om "Det blå foreningshus".
Jeg

opfordrer alle til at læse lokalplan L0-4z-Område til fritidsformål på Haderslev Havn ved
fvtvh. Poul Erik Kjær" Anløbsbnoen 4, 3.th-

Lodsvei"

Jeg giver hermed min støtte

til ovenstående ændringsforslag:

f;,*ofih L,,*f

Q"nløL,q [-rae u"
Adresse

Navn

fr,Tfr^ao

eew @q

Dato og underskrift

§ . å.TV

Forslag til ændring af lokalplan

Vedr. placering af Det Blå Foreningshus
Alternatiut forSag,

lUunærende forslag,

P-PIads

lt

Å
Ånløhshrr:en 4

For at bevare udsigten og roen omkring de
nederste lejligheder i AnlØbsbroe n 4 og Lodsvej 5,
foreningshuset ca. 50-1OO meter
foreslås at

ffie

mod vest (ind mod byen), som vist herover.

Man kan etablere en indkørsel og P-PIads / læsseaflæsse plads på den kommunale depotgrund,

/

r trmiddElbaffnofd for fofeningsh-0rct Ined n€in
adgang til foreningshuset.

Kilde: DBF præsentation.pdf

Blokeret udkig fra nederste lejlisheder i Lodwej
5 og Alløbsbroen 4 samt masser af støjende
aktivitet lige foran vinduerne og aftalterne.

tle private fællewej Lodsvej og anløbsbroen vil
dermed ikke blive belastet af trafik til
fore ni ngsh uset, og beboernes pa rkeri ngsfo rhold
være sikret mod generende uhensigtsmæssig
parkerin& både pa Anløbsbroen og Lodsrei.

vi I

A
t

\
Såfremt du har indsigelse mod den planlagte placering og kan støtte nærværende forslag til
ændret plaæring, lran du udfylde nedenstående og aflevere det til mig- Jeg vil så sørge fol at det
bliver afleveret til rette vedkommende, som dit høringssvar på den snarligt kommende offentlige
høring om "Det blå foreningshus".

opfordrer alle til at læse lokalplan 1:0-42 "Område til fritidsformål på Haderslev Havn ved
Mvh- Poul Erik Kjær. Anløbsbroefr 4,3.th.
Lodsuei"

Jeg

Jeg giver hermed min støtte

til ovenstående ændringsforslag:

§u/,no iln,/ o*,
Navn

&r^3

Adresse

,&fuo€Q
Dato og underskrift

,**/.

Forslag til ændring af lokalplan

Vedr, placering af Det Blå Foreningshus
Ilurætendefuslæ;

Alternatirrt forclag.

P*PIads

r

l{

Å

For at bevare udsigten og roen omkring de
nederste lejlighede r i AnlØbsbroe n 4 og Lodsvej 5,
foreningshuset ca. 5&1OO meter
foreslås at

ffie

mod vest (ind mod byen), som vist herover.

Man kan etablere en indkørsel og P-PIads / læsæaflæsse plads på den kommunale depotgrund,
umiddelbart nord for foreningshuset med nem
adgang til foreningshuset.

/

De private fællewej Lodwej og anløbsbroen vil
Kilde: DBF præsentation.pdf

Blokeret udkig fra nederste lejligheder i Lodsvei
5 og Anløbsbroen 4 samt masser af støiende
aktivitet lige foran vinduerne og ahanerne.

dermed ikke blive belastet af trafik til
fore n i ngsh uset, og beboe rnes pa rke ri ngsfo rho ld vi I
være sikret mod generende uhensigtsmæssig
parkerin& både pa AnlØbsbroen og lodsrei.
A

\

I

Såfremt du har indsigelse mod den planlagte placering og kan støtte nærværende forslag til
aflenere det til mig. Jeg vil så sørge for, at det
ændret placering, kan du udfylde nedenstående
bliver afleveret til rette vedkommende, som dit høringssvar på den snarligt kommende offentlige
høring om "Det blå foreningshus".

q

opfordrer alle til at læse lokalplan t0-&z"Område til fritidsfiormål på Haderslev Havn ved
Mvh- Poul Erik Kjær" Antøbsbroeff 4o 3,th.
Lodsvej"

Jeg

Jeg giver hermed min

stftte til ovenstående ændringsforslag:

*-"'t"fuUrruu^M
I
f

I

I

{

Dato og underskrift

{

Forslag til ændring af lokalplan

Vedr, placering af Det Blå Foreningshus
Alternativt forslag.

lfrnrærende forslag,

P-Plads

For at bevare udsigten og roen omkring de
nederste lejlighede r i AnlØbsbroe n 4 og Lodsvej 5,

foreslås at ffie foreningshuset ca. 5&100 meter
mod vest (ind mod byen), som vist herover.

Man kan etablere en indkørsel og P-Plads / læsseaflæsse plads på den kommunale depotgrund,
umiddelbart nord for foreningshuset med nem
adgang til foreningshuset.

Blokeret udkig fra nederste lejligheder i Lodsvej
5 og Anløbsbroen 4 samt masser af stØjende
aktivitet lige foran vinduerne og ahanerne.

De private tællewej todsvej og anløbsbroen vil
dermed ikke blive belastet af trafik til
fore n i ngsh uset, og beboe rnes pa *e ri ngsforhold
være sikret mod generende uhensigtsmæssig
parkerin& både på Anløbsbroen og Lodwej.

/

vi I

A
t

I

Såfremt du har indsigelse mod den planlagte placering og kan støtte nærværende forslag til
ændret placering, kan du udffde nedenstående og aflevere det til mig. Jeg vil så sørge for, at det
bliver afleveret til rette vedkommende, som dit høringssvar på den snarligt kommende offentlige
høring om "Det blå foreningshus".

opfordrer alle til at læse lokalplan tO-42 "Område til fritidsformål på Haderslev Havn ved
Mvh. Poul Erik Kjær. Anløbsbroefr 4,3.th.
Lodsvei'

Jeg

Jeg giver herrned rnin stEtte

til avenstående ændringsfarslag:

2
\-/,
3

Navn

Adre§se
'?/"4

Dato og underskrift

&

I

Forslag til ændring af lokalplan

Vedr. placering af Det Blå Foreningshus
Alternatf$t fo*rlag"

Nuværende forslag,

P-PIads

tr_
For at bevare udsigten og roen omkring de
nederste lejligheder i .AnlØbsbroen 4 og Lodsvej 5,
foreningshuset ca. 5(F1OO meter
foreslås at

ffie

mod vest {ind mod byen}, som vist herover.

Man kan etablere en indkørsel og P-Plads / læsæaflæsse plads på den kornmunale depotgrund,
umiddelbart nord for foreningshuset med nem
adgang til foreningshuset-

Kilde: DBF præsentation.pdf

Blokeret udkig fra nederste lejligheder i Lodsvei
5 og Anløbsbroen 4 samt masser af stØjende

I

De private fællewej Lodwej og anløbsbroen vil
dermed ikke blive belastet af trafik til
foren i ngsh uset, og beboe rnes pa rke ri ngsfo rho ld vi I
være sikret mod generende uhensiglsmæssig
parkerin& både på Anløbsbroen og Lodwej-

aktivitet lige foran vinduerne og ahanerne.

l

\
Såfremt du har indsigelse mod den planlagte placering og kan støtte nærværende forslag til
ændret placering, kan du udfylde nedenstående og aflevere det til mig. Jeg vil så sørge for, at det
bliver afleveret til rette vedkommende, som dit høringssvar på den snarligt kommende offentlige
høring om "Det blå foreningshus".

opfordrer alle til at læse lokalplan t0-4z"Område til fritidsfomål på Haderclev Havn ved
Mrrh. Pou[ Eritr Kiær. Åntrøbsbroefr 4,3.th[-odsvej*

Jeg

Jeg giver hermed min støtte

til ovenstående ændringsforslag:

#uhuuo;wQqw
Navn

Dato og underskrift

'bgh*o!4 1'-, 2 tu
Adresse

Forslag

til ændring af lokalplan

Vedr. placering af Det Blå Foreningshus
&kermat§rt forslag-

ffwraeremde f,orolag,

P-Plads

HI

Å
For at bevare udsigten og roen omkring de
nederste lejligheder i AnlØbsbroe n 4 og Lodsvej 5,
foreslås at
foreningshuset ca. 5G1OO meter

ffie

mod vest {ind mod byen}, som vist herover.

Man kan etablere en indkørsel og P-Plads / læsæ*
aflæsse plads på den komrnunale depotgrund,
umiddelbart nord for foreningshuset med nem
adgang til foreningshuset.

Kilde: DBF præsentation.pdf

Blokeret udkig fra nederste lejligheder i Lodsvei
5 og Anløbsbroen 4 samt masser af stØjende
alrtivitet lige foran vinduerne og ahanerne-

De private fullewej lodwei og anløbsbroen vil
dermed ikke blive belastet af trafik til
foreningsh uset, og beboernes pa rkeri ngsforhold
være sikret mod generende uhensiglsmæssig
parkering, både F Anløbsbroen og lodwei.

/

vi I

A

\

I

Såfremt du har indsigelse mod den planlagte placering og kan stØtte nærværende forslag til
ændret plaoering, kan du udfylde nedenstående og aflevere det til mig. Jegvil så sørge for, at det
bliver afleveret til rette vedkommende, som dit hØringssvar på den snarligt kommende offentlige
høring om "Det blå foreningshus".
Jeg

opfordrer alle til at

Lcdsvei*

"leg g*ver hernr'*ed mfrm

lse

lokalplan LO-4;2-Onråde til fritadsformål på Haderslev Havn ved
*#vh- Ptlul Erik Klaen. Antrøhsbroeffi 4, 3.th-

st#tte tll avenstående aEndrirugsfrlrslag:

,Å+< Wbcb,--,^-Y

Adresse

Dato og underskrift

-z-4
V

Forslag til ændring af lokalplan

Vedr. placering af Det Blå Foreningshus
Alternatiut forslag,

IIunærende forslag,

æ#

ffi

P-PIads

i

i

I

t
l
I

;?H

r
For at bevare udsigten og roen omkring de
nederste lejligheder i AnlØbsbroe n 4 og Lodsvej 5,

foreslås at ffie foreningshuset ca- 5(F1OO meter
mod vest (ind mod byen), som vist herover.

Man kan etablere en indkørsel og P-Plads / læsseaflæsse plads på den kommunale depotgrund,
umiddelbart nord for foreningshuset med nem
adgang til foreningsh uset-

Blokeret udkig fra nederste lejligheder i Lodsvei
5 og Anløbsbræn 4 samt masser af støjende
aktivitet lige foran vinduerne og altanerne.

De private fællewej Lodwej og anløbsbroen vil
dermed ikke blive belastet af trafik til
fo reni ngsh uset, og beboernes pa rkeri ngsforhold
være sikret mod generende uhensigtsmæssig
parkerin& både på Anløbsbroen og Lodwej.

/

vi I

l
\

I

Såfremt du har indsigelse mod den planlagte placering og kan støtte nærværende forslag til
ændret placering, kan du udfylde nedenstående og aflenere det til mig. Jegvil så sørge for, at det
bliver afleveret til rette vedkommende, som dit høringssvar på den snarligt kommende offentlige
høring om "Det blå foreningshus".

opfordrer alle til at læse Lokalplan L0-&z"Område til ffiidsformål på Haderslev Havn ved
Mvtt. Poul Erik Kiær. Anløbsbroefr 4,3.th.
Lodsvei"

Jeg

Jeg giver hermed min støtte

til ovenstående ændringsforslag:

,/

-,J0.,0,

-

Dato og underskrift

_

Forslag til ændring af lokalplan

Vedr, placering af Det Blå Foreningshus
§lternatiut f,orslag,

Nunærende forslag.

P-PIads

It

Å
Anløhshroen 4

For at bevare udsigten og roen omkring de
nederste lejligheder i Anløbsbroen 4 o1lodsvej 5,
foreslås at ffie foreningshuset ca. 50-1OO meter
mod vest (ind mod byen), som vist herover.

Man kan etablere en indkørsel og P-Plads / læsseaflæsse plads på den kommunale depotgrund,
umiddelbart nord for foreningshuset med nem
adgang til foreningshuset-

/

De private fællewej Lodwej og anløbsbroen vil
Kilde: DBF præsentation.pdf

Blokeret udkig fra nederste lejligheder i Lodsvei
5 og Anløbsbroen 4 samt masser af stØjende
aktivitet lige foran vinduerne og ahanerne.

derrned ikke blive belastet af trafik til
fore n i ngsh uset, og beboernes pa rke ri ngsforhold vi I
være sikret mod generende uhensigtsmæssig
parkering, både på Anløbsbroen og LodweiA
t

I

Såfremt du har indsigelse mod den planlagte placering og kan støtte nærværende forslag til
ændret placerin6 kan du udfylde nedenstående og aflevere det til mig. Jeg vil så sørge for, at det
bliver afleveret til rette vedkommende, som dit høringssvar på den snarligt kommende offentlige
høringom "Det blå foreningshus".

opfordrer alle til at læse lokalplan t0.*z'Område til fritidsformål på Haderslev Havn ved
Mvh" Pautr Erik Kfaer. Anløbsbroeil 4, 3-th.
L"odsvsi*

Jeg

Jes giver hernmed rnin ststte

&/tu

til cvenstående ændrlngsforslag:

øøtu
Adresse

Navn

/

d..fazd
Dato og underskrift

rfft

Forslag til ændring af lokalplan

Vedr. placering af Det Blå Foreningshus
ffiforslag

tluværelde forslag.

P-PIads

1,

\\

r*

l{
1

Å

t-

For at bevare udsigten og roen omkring de
nederste lejligheder i Anløbsbroen 4 ag Lodsvej 5,
foreslås at flytte foreningshuset ca- 5&1OO meter
mod vest (ind mod byen), som vist herover.

Man kan etablere en indkørsel og P-Plads / læsseaflæsse plads på den kommunale depotgrund,
urniddelbart nord for foreningshuset med nem
adgang til foreningshuset-

/

De private fællesrej Lodwej og anløbsbroen vil
Kilde: DBF præsentation.pdf

dermed ikke blive belastet af trafik til

Blokeret udkig fra nederste lejligheder i Lodsvej
5 og Anløbsbroen 4 samt masser af støjende
aktivitet lige foran vinduerne og ahanerne-

fo re ni ngsh uset, og beboernes pa rke ri ngsfo rho Id vi I

være sikret mod generende uhensigtsmæssig
parkering, både på Anløbsbroen og LodwejA
I

t

Såfremt du har indsigelse mod den planlagte placering og kan støtte nærværende forslag til
ændret plaæring kan du udfylde nedenstående og aflenere det til mig. Jeg vil så sørge for, at det
bliver afleveret til rette vedkommende, som dit høringswar på den snarligt kommende offentlige
høring om "Det blå foreningshus".
Jeg

opfordrer alle til at læse Loblplan l0-4z"Ornråde ti! fritidsfiormål på Haderslev Havn ved
futv?r. Psul Erik Kjær. Åntrøbsbroen 4, 3-th-

Lodsvej"

Jeg giver hermed

rmfrn

st#tte til cver*ståemde ændringsforsilag:

rilr*rJ
ffiavn

ff,t/Le_Ss ryn<)tnN ? Er ryF
Adresse

7e {fi*-* (* : t
Dato og underskrift

Forslag til æn dring af lokalplan

Vedr. placering af L** Blå Foreningshus
&lternatSryt f*relag"

ilrnrærende forsfiag"

P-PIads

h_ø,

"n'".r!qi

il

Å
For at bevare udsigten og roen omkring de

nederste lejlieheder i Anløbsbroen 4 o1lodsvej 5,
foreslås at flytte foreningshuset ca. 5(}1OO meter
mod vest (ind mod byen), som vist herover.
Man kan etablere en indkørsel og P-Plads / læsæ'
aflæsse plads på den kommunale depotgrund,
umiddelbart nord for foreningshuset med nem
adgang til foreningshuset.

I

De private fællewej Lodsvej og anløbsbroen vil
derrned ikke blive belastet af trafik til

Kilde: DBF præsentation.pdf

Blokeret udkig fra nederste lejligheder i Lodsvej
5 og Anløbsbroen 4 samt masser af støjende
aktivitet lige foran vinduerne og altanerne.

fore n i ngsh uset, og beboe rnes pa rkeri ngsforho ld vi I
være sikret mod generende uhensigtsmæssig
parkering, både pa Anløbsbroen og Lodwej.
A

I
t

Såfremt du har indsigelse mod den planlagte placering og kan støtte nærværende forslag til
ændret placering, kan du udfulde nedenstående og aflevere dettil mig- Jegvil så sørge for, at det
bliver afleveret til rette vedkommende, som dit høringswar på den snarligt kommende offentlige
høring om "Det blå foreningshus".

opfordrer alle til at hse lokalplan L0.4z"Område til fritidsformål på Haderslev Havn ved
Mvh, FsuX Enik Kjær. Anløbsbroefl 4, 3-th.
Lodsvej-

Jeg

Jeg giver hermed min støtte

korcn §-ucJ,
ftlavn

til ovenstående ændringsforslag:

{-d sryt' 3 ,e'{ q
Dato og un brskrift

,6 trd

Cwsft,y

Forslag til ændring af lokalplan

Vedr. placering af Det Blå Foreningshus
Alternatiut forslag"

IUuværemde forstrag"

P-Plads

x

Å
For at bevare udsigten og roen omkring de
nederste lejlighede r i AnlØbsbroen 4 og Lodsvej 5,
foreslås at flytte foreningshuset ca- 5G-1O0 meter

A,nløhsk*roen 4

mod vest (ind mod byen), som vist herover.

Man kan etablere en indkørsel og P-PIads / Iæsseaflæsse plads på den kommunale depotgrund,
umiddelbart nord for foreningshuset med nem
adgang til foreningshuset-

/

De private fællewej Lodsvej og anløbsbroen vil
Kilde: DBF præsentation.pdf

Blokeret udkig fra nederste lejligheder i Lodsvej
5 og Anløbsbroen 4 samt masser at støjende
aktivitet lige foran vinduerne og altanerne.

dermed ikke blive belastet af trafik til
foreningshuset, og beboernes pa rkeri ngsforhold
være sikret mod generende uhensigtsrnæssig
parkering, både på Anløbsbroen og Lodsvej-

vi I

+
I
I

Såfremt du har indsigelse mod den planlagte placering og kan stØtte nærværende forslag til
aflevere det tal mig. Jeg vil så sørge for, at det
ændret placering, kan du udfylde nedenstående
bliver afleveret til rette vedkommende, som dit høringssvar på den snarligt kommende offentlige

q

høringom "Det blå foreningshus".
opfordrer alle til at læe Lokalplan L0-4z-Område til fritidsfiormål på Haderslev Havn ved
Mvh. Poul Erik Kjær, Antrøbsbroeff 4,3-th.
Ladsvei"

Jeg

Jeg giver hermed min støtte

til ovenstående ændringsforslag:

r-^ !_z
_G-^ /*{u,&,
Adre§se
underskrift

t-4''

Forslag til ændring af lokalplan

Vedr. placering af Det Blå Foreningshus
åfternatfint forslag"

lUr.nrærende forslag,

P-Plads

For at bevare udsigten og roen omkring de
nederste lejligheder iAnløbsbroen 4 oglodsvej 5,
foreslås at ffie foreningshuset ca- 5G1OO meter
mod vest (ind mod byen), som vist herover.

Man kan etablere en indkørsel og P-Plads / læsæaflæsse plads på den kommunale depotgrund,
umiddelbart rprd for foreningshuset med nem
adgang til foreningshuset.

I

De private fællewej Lodwei og anløbsbroen vil
Kilde: DBF præsentation.pdf

Blokeret udkig fra nederste lejlisheder i Lodsvej
5 og Anløbsbræn 4 samt masser af støjende
aktivitet lige foran vinduerne og ahanerne.

dermed ikke blive belastet af trafik til
foreningshuset, og beboernes pa rkeringsforhold
være sikret mod generende uhensigtsmæssig
parkering, både på Anløbsbroen og Lodwei-

vi I

A
I

I
Såfremt du har indsigelse mod den planlagte placering og kan stØtte nærværende forslag til
aflevere det til mig- Jeg vil så sørge for, at det
ændret placering kan du udfylde nedenstående
bliver afleveret til rette vedkommende, som dit høringssvar på den snarligt kommende offentlige

q

høring om "Det blå foreningshus".

opfordrer alle Ul at læse Lokalplan LA-42 "Område til fritidsformål på Haderslev Havn ved
Mvh. Poutr Erik Kjæn. Anløbsbroeft 4,3.th.
Lodsvej*

Jeg

Jeg giver hermed min støtte

til ovenstående ændringsforslag:

Å,råh

,{*i/a kå"6r-r
Adresse

Navn

,/6 'trf|
Dato og underskrift

