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Fra: Jens Tofthøj [mailto:jt@jtinvest.dk] 
Sendt: 30. maj 2019 12:46
Til: Zacharias Baden <zacharias.baden@svendborg.dk>
Emne: VS: Indsigelse/forbedring vedr. høring Gl. Nybyvej 76A for indlægning i 
Landsbyafgrænsningen Gl. Nyby. Tåsinge.

Svendborg Kommune
Miljø, Erhverv og Teknik
Plan og Erhverv
Plan og vej.
Att. Zacharias Baden

På vegne af min datter Tine Tofthøj, kan vi fremkomme med fælgende indsigelse/forbedringer 
til projektet for indlægning I landsby afgrænsningen Gl. Nyby iht til tillæg til Kommune Planen.

Overordnet betragter vi adgangsforholdet, som værende iht vejtilladelsen 18.11.2014, som 
også er begrundet af Kommunens vejafdeling 21.01.2019.

Bilag C:
Vi foreslår iht til skitsen, at byggefeltet rykkes vestpå, så der bliver et friareal mod vejen, som 
stærkt forbedre Oversigtsforholdet for trafikken ifm med 90 graders svinget op ad 
Kirkebakken.
Samtidig generer det dermed også udsigten fra nr. 78 mindre hen ad gaden m. v.
Når byggefeltet flyttes mod vest giver det også mulighed for direkte indkørsel i evt. 
garage/carport til ejendommen. 

Bilag B: viser kommunens forslag, hvor vi ønsker flytning af byggefelt vestpå og adgangsvejen 
fjernet, som accepteret af Kommunen.

Bilaf A: Viser hvor uhensigtsmæssigt det vil være at bygge helt ud mod vejen af hensyn til 
trafikken og udsynet for nr. 78.

Håber fornuften råder og vore forslag kan nyde fremme ud fra de saglige argumenter.

Med venlig hilsen
JENS TOFTHØJ
Lundbyvej 89, Taasinge
5700 Svendborg
Tlf. 6254 1700 arbejde
Mobil: 2068 2750
Email: jt@jtinvest.dk
-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: 160@host4u.dk <160@host4u.dk>
Sendt: 30. maj 2019 11:57
Til: Jens Tofthøj <jt@jtinvest.dk>
Emne: Internet Fax Job

Billeddata er vedhæftet
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Fra: +4560830474@mms-email.info [mailto:+4560830474@mms-email.info] 
Sendt: 31. maj 2019 09:05
Til: Svendborg Kommune - Plan <plan@svendborg.dk>
Emne: MMS

Ang. LANDSBYAFGRÆNSNING GAMMEL NYBY.
De nuværende forhold ved Gadekæret og hjørnet Gl.Nybyvej-Kirkebakken har en stor 
herlighedsværdi og åbenhed  i  landsbyen.
Det er også som tidligere nævnt, et uheldigt sted at bosætte sig i forhold til 
at der bliver sprøjtet med sprøjtegifte  på marken vest for.  Vis hensyn.Undlad 
at bebo stedet yderligere, eller forbyd giftsprøjtningen.
Venlig hilsen Ib Høybye-Mortensen
Kirkebakken 22. Tåsinge. 5700 Svendborg. 
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