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Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Arve Dag Hanssen <adh@dagsmarked.no>
mandag 21.januar 2019 08.55
Trygve Singstad; ann.kristin@berg-olsen.com; hegrenas@gmail.com
janhagfors@hotmail.com
Re: Svar på naboinnsigelser
til Mistelteinen 48

Hei!
Jeg mener fortsatt

at bygget blir for ruvende

Regards
Dag
Hanssen
Daglig leder/General

å står fast på tidligere

Best

Arve

Manager

+479ll9l455
Dags

Marked

AS

Den 18.01.2019

08.39,

skrev

Trygve

Singstad:

!”»? år;

Vedlegg:

Vennlig

Svar på naboinnsigelser
Profiler av terreng og boliger
Omprosj ekterte tegninger
hilsen
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gve Sin stad
Hegrenaes <hegrenas@gmail.com>
mandag 21.januar 2019 20.48
Trygve Singstad
ann.kristin@berg-olsen.com; adh@dagsmarked.no;
Re: Svar på naboinnsigelser til Mistelteinen 48

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Jan Hagfors Greve

Hei,

Vi er fortsatt av den oppfatning at påtenkt påbygg vil være meget dominerende,
justering

av takvinkel

også etter liten

og takfot.

3D skisser utarbeidet av undertegnede
i etterkant av mottatt nabovarsel gir, også etter de siste
justeringene
fra tiltakshaver,
en realistisk fremstilling
av omfanget av den økte bygningsmassen.
Undertegnede
synes de siste lengdeprofilene
fra tiltakshaver
fortsatt gir et feilaktig bilde av

hvordan det i praksis vil fremstå for naboer.
Tidligere

innsigelser

står ved lag (jmf. detaljerte

punkter

og 3D skisser

av 24.12.2018).

Hilsen

Øyvind

Hegrenæs

On Thu, Jan 17, 2019 at 11:39 PM Trygve Singstad <bits@singstad.no>
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Svar på naboinnsigelser
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Omprosj ekterte tegninger
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ann.kristin@berg-olsen.com
mandag 21.januar 2019 18.46
Trygve Singstad
ann.kristin@berg-olsen.com; hegrenas@gmail.com; adh@dagsmarked.no;
janhagfors@hotmail.com
Re: Svar på naboinnsigelser
til Mistelteinen 48

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Tilsvar på ovennevnte.

De endringene som er gjort er minimale sett i forhold til hvor ruvende dette bygget vil
tidligere nevnt på en topp 4-5 meter over naboeiendommene.
Påpeker at terrengprofiler
ikke er riktig. Kote 28 er inne på stuegulvet mitt og terrenget
lavere enn dette. Så å tegne terrenget som om det stiger ut fra nivået på stuegulvet mitt
Når ettermiddagssolen
forsvinner helt på grunn av påbygget er det så absolutt mer enn
godt etablert nabolag.
Mine tidligere nevnte innsigelser står ved lag.
Med hilsen
Ann Kristin Berg-Olsen

Den fre, januar

18, 2019, 08:39 skrev Trygve

Vedlegg:

Singstad:

Svar på naboinnsigelser
Profiler

av terreng

og boliger

Omprosj ekterte tegninger

Vennlig

hilsen

BITS Arkitekt
Andebuveien

& Ingeniør
3, 3170

AS

Sem

Tlf. 33332854
Mob. 91148903
bitsingstadno

1

bli. Huset ligger som
rundt er en god del
blir helt feil.
man kan forvente i et

