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Viser til nabovarsel ifm Solhøgda byggetrinn 3

Her er vårt tilsvar:

Som utgangspunkt vil vi tydelig signalere det faktum at vi ikke ble varslet som gjenboere da
prosjektet skulle godkjennes. Først etter eget initiativ fra nabo Blomli fikk vi og nabo Ulimoen et
nabovarsel.
Dette kan ikke være rett prosedyre, vi finner dette kritikkverdig.
Vi er videre kjent med den diskusjon og det etterspill det har vært i media knyttet til prosjektet..
Dette basert på reaksjoner som blant annet er tuftet på prinsippet om å skåne åskammen over
byen mot direkte brytning mot horisonten.

Prosjektets trinn 3 vil påvirke vårt bomiljø markant basert på flere elementer:

Det vil bli direkte innsyn ned på våre tomter og uteplasser, dette vil gi disse et helt annet og urbant
preg.
Opplevelsen av å bo nær skogen og roen vil oppleves svært annerledes i negativ retning.

Solgang vår og høst vil bli forringet og delvis helt forandret da sola går lavt over den åskammen
byggetrinn 3 skal oppføres.

Bygget vil lyse opp hele området og ta fokus visuellt fra de andre omgivelsene.

Dette er et markant bygg hvor vi rett på nedsiden vil oppleve at bygget henger over åskammen og over våre tomter,

Det er liten tvil om at dette vil kunne styre verdien på våre eiendommer i negativ retning.

Vi ønsker ikke å være urimelige, men utbygger og lovgivende part må forstå at dette vil gjøre et stort negativt inngrep i våre
bomiljøer. 

Vi vil basert på innspillene over komme med følgende forslag som må være fullt mulig å tilpasse hvis vi kan respekteres
i saken:

Skyve konstruksjonen bakover fra kanten mot byen og videre trekke den sørover i terrenget. Slik vil
den få et mindre tydelig preg fra byen og omliggende område og for oss gjenboere gi en
akseptabel situasjon.

Alternativet er å bygge uten en 4. og 5. etasje. 

Vi imøteser en tilbakemelding på disse punktene før vi går nærmere inn i saken.

Med hilsen

Hege og Eiliv Furuli
Ågårdvegen 20
Solhøgda
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