VS: Nabovarsel - Bjørkøya - 3 tomter - gbnr. 32/147
Tim Kronborg <tim.kronborg@agnar.no>
to. 25.02.2021 08:50
Til: Amundsen-Bygg AS <kontakt@amundsenbygg.no>
5 vedlegg (679 kB)
Nabovarsel.pdf; D1 - Situasjonskart - gnr. 32 bnr. 146-147-148.pdf; E1 - Plan, snitt, fasade.pdf; F1 - Terrengprofiler samlet - A-F.pdf; 2017_fullmakt HAF - Tim Kronborg_ nabovarsler med
mer.pdf;

Hei, for å ikke risikere at noen av våre tomtekjøpere i ettertid skulle komme og kritisere at vi samtykker til tiltaket uten å varsle dem, sendte jeg e-posten under
i går.
De tilbakemeldinger jeg har fått er positive til tiltakene.
På vegne av Herøya Arbeiderforening, som hjemmelshaver til 32/1, 32/149, 32/150 og 32/151 bekrefter vi mottak av nabovarsel og samtykker til tiltak som
omsøkt for eiendommene 32/146, 147 og 148 i søknader datert 24.02.2021

Mvh.
Tim A. Kronborg
daglig leder

Bjørkøya Utvikling AS (BUAS)

Org.nr. 990 330 077
Gangveien 6
3960 Stathelle
Mob. 90 18 60 40

www.bjuas.no
Fra: Tim Kronborg
Sendt: onsdag 24. februar 2021 14:50
Til: Roland Slåtto <roland@skarvhytta.no>; magalma@online.no; Birthe Marie Roang <birthemarie.roang@gmail.com>
Kopi: ingar <ingar@skarvhytta.no>; Mortensen Oyvind <Oyvind.Mortensen@spenncon.no>;Jørn Pettersen <jorn@bb-bygg.as>; Janicke Andreassen
<h.a.f@online.no>
Emne: VS: Nabovarsel - Bjørkøya - 3 tomter - gbnr. 32/147
Hei,
Amundsen Bygg/Bjørkøya Hytter AS, har kjøpt 3 tomter av Bjørkøya Utvikling AS. De har kjøpt et delområde der det iht. reg.planen tillates å sette opp hytter
med saltak, og har nå byggesøkt 3 hytter, se vedlegg.
I og med at tomtene 19-8, 19-9 og 19-10 ennå ikke er registrert med nye eiere kommer nabovarsel til meg.
Jeg vurderer at det de nå søker om ikke er til vesentlig sjenanse for dere, og dere har vært klar over at reguleringsplanen viser tomter i dette området.
Jeg sender også kopi til de to nærmeste gjenboerne, dersom de ikke har fått nabovarsel.
På vegne av Herøya Arbeiderforening (HAF) som eier av hovedeiendommen 32/1 og på vegne av Bjørkøya Utvikling as (BUAS) bekrefter jeg mottak av
nabovarsel, og informerer om at jeg har videresendt dette til berørte naboer, til informasjon, men at vi som hjemmelshaver samtykker til tiltaket.
Dersom noen av dere mot formodning har innvendinger til det det søkes om, gi meg rask tilbakemelding.

Mvh.
Tim A. Kronborg
daglig leder

Bjørkøya Utvikling AS (BUAS)

Org.nr. 990 330 077
Gangveien 6
3960 Stathelle
Mob. 90 18 60 40

www.bjuas.no
Fra: Amundsen-Bygg AS <kontakt@amundsenbygg.no>
Sendt: onsdag 24. februar 2021 11:51
Til: Tim Kronborg <tim.kronborg@agnar.no>
Emne: Nabovarsel - Bjørkøya - 3 tomter - gbnr. 32/147

Hei Tim,
Sender vedlagt nabovarsel for oppføring av ny hytte på eiendom gbnr. 32/147 ved Bjørkøya.
Kan du bekrefte mottatt og OK for nabovarsel?

Sender nabovarsel til deg for gbnr.: 31/1, 32/149, 32/450, 32/151.
Mvh
Amundsen-Bygg AS
på vegne av Bjørkøya Hytter AS

