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Peter Rysz Jensen <peterryszjensen@gmail.com> 
 

til karink, bestyrelsen 
 

 

Karin Kristensen 
Roskilde Kommune 
  
Jf. vores telefonsamtale dags dato skal jeg herved skriftligt redegøre for
foreslåede indretning af det fysiske rum og den p.t. faktiske udførelse, som er i modstrid 
mod lokalplanens bestemmelser. 
  
På bagstien/cykelstien ved Terrasserne 
fredag den11.10.2013 etableret en åbning i forhold til indretning af P
  
I den vedtagne lokalplan side 17 under "Indsigelser" er det anført citat:
"For at imødekomme disse indsigel
planens endelige vedtagelse" 
  
Endvidere er der i "Kortbilag" side 31 vist en oversigt over, hvorledes området fysisk skal 
indrettes, og jf. kortbilag 3 skal der mellem de to områder være et pl
bestemmelser punkt 8.2. - på 2,5 meter. 
  
Endelig skal der jf. bestemmelser punkt 8.4 opsættes et støjhegn 
"8.4 Vest for varegården skal 
som vist på kort 3. Hegnet skal bepl
citat slut.  
  
Jeg er bekendt med modstriden i teksten på side 17 og punkt 5.2, men Byrådet 
har godkendt indsigelsen, idet det anføres 
"For at imødekomme disse indsigelser er kravet om 
planens endelige vedtagelse" 
  
Henvendelse vedr. ovenstående bedes rettet til: 
  
  
Med venlig hilsen 
 

opråb vedr. lokalplan for indretning 
af areal ved Netto på Himmelev Bygade.

Peter Rysz Jensen <peterryszjensen@gmail.com> 14. okt. (13 dage siden)
 

Jf. vores telefonsamtale dags dato skal jeg herved skriftligt redegøre for
foreslåede indretning af det fysiske rum og den p.t. faktiske udførelse, som er i modstrid 
mod lokalplanens bestemmelser.  

errasserne - for enden af Terrasserne nr. 5 
fredag den11.10.2013 etableret en åbning i forhold til indretning af P-plads ved Netto.

I den vedtagne lokalplan side 17 under "Indsigelser" er det anført citat: 
"For at imødekomme disse indsigelser er kravet om stiadgang mod vest taget ud ved 

 - citat slut. 

Endvidere er der i "Kortbilag" side 31 vist en oversigt over, hvorledes området fysisk skal 
indrettes, og jf. kortbilag 3 skal der mellem de to områder være et plantebælte 

på 2,5 meter.  

Endelig skal der jf. bestemmelser punkt 8.4 opsættes et støjhegn - citat:
 der opstilles et 2,50 meter højt hegn ind mod bebyggelsen 

som vist på kort 3. Hegnet skal beplantes med efeu eller lignende klatreplanter mod vest"

Jeg er bekendt med modstriden i teksten på side 17 og punkt 5.2, men Byrådet 
godkendt indsigelsen, idet det anføres - citat:  

"For at imødekomme disse indsigelser er kravet om stiadgang mod vest taget ud ved 
 - citat slut. 

Henvendelse vedr. ovenstående bedes rettet til: bestyrelsen@terrasserne.net

opråb vedr. lokalplan for indretning 
af areal ved Netto på Himmelev Bygade.  

14. okt. (13 dage siden) 
 

Jf. vores telefonsamtale dags dato skal jeg herved skriftligt redegøre for den i lokalplanen 
foreslåede indretning af det fysiske rum og den p.t. faktiske udførelse, som er i modstrid 

for enden af Terrasserne nr. 5 - er der p.t., 
plads ved Netto. 

 
ser er kravet om stiadgang mod vest taget ud ved 

Endvidere er der i "Kortbilag" side 31 vist en oversigt over, hvorledes området fysisk skal 
antebælte - se 

citat: 
der opstilles et 2,50 meter højt hegn ind mod bebyggelsen 

antes med efeu eller lignende klatreplanter mod vest" - 

Jeg er bekendt med modstriden i teksten på side 17 og punkt 5.2, men Byrådet 

stiadgang mod vest taget ud ved 

terrasserne.net  


