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Subject: Skærbækvej 34, v9.3
From: MarƟn Atke Bentsen <marƟn@atke-bentsen.dk>
Date: 07-01-2019 00:08
To: Michael Møller <mhm@huscompagniet.dk>
CC: Nalin Eang <nalin@sachisushi.dk>
Hej Michael
Tak for snakken i fredags. Vedhæftet er jeres tegning med nogle røde markeringer af hvor
I skal ændre. Om min egen tegning, som bedre skulle forklare detaljerne i de røde
markeringer. Og her en opsummering af ændringerne.
1. Køkken, vi ønsker et stort vindue istedet for de to mindre. Kogeplade og emhætte
rykkes mod venstre og vasken kommer ud for vinduet.
2. Soveværelse, walk-in closet, badeværelse skal være i den rækkefølge, med bredderne
3,40m 2,08m 1,90m. Døren fra gang vest til walk-in skal kunne åbnes helt.
3. Døren til badeværelse vest skal ikke være fra den fælles gang, men ind mod walk-in
closet.
4. Brusebad skal i nord-østlige hjørne af badeværelse vest. Toilet i syd-vest. Der
bliver dermed plads til et større vindue.
5. Døren til kontor 1 skal rykkes så den ikke er i hjørnet, men der er plads til 40cm
reoler bagved.
6. Muren ved køleskabet er umiddelbart et god ide. Men jeg er bange for at man ikke kan
åbne lågerne ordentligt, når det er klemt helt inde i hjørnet. Uden muren, er der mere
frihed til drengene fra HTH kan trylle. Det kan blive nødvendigt med et smalt skab eller
hylder på højre side, som på dette billede: https://2provence.dk/wp-content/uploads
/2016/10/1295367816.jpg . Jeg foreslår vi dropper muren, og bygger køleskabet ind i
nogle skabe istedet.
7. Cykelskuret er noget nærrigt med kun 1723mm i længden. Min cykel er 1750mm fra ende
til anden, og der skal også være plads til at bakse den ind. I har desuden en frygtelig
smal indgang på tegningen som gerne må være så bred som muligt. Kan vi klemme
cykelskuret op på 1923mm x 2300mm. Jeg er med på at skur'et dermed må skrumpe lidt på
den ene led og få lidt på den anden led, så det bliver 1900mm x 2300mm. Og hvis døren
kan åbne udad, kan man have lidt mere i det lillebitte rum.
8. Placering af huset på grunden. Så langt mod nord som byggelinjerne tillader. 3,5m fra
skel mod vest.

Vi har fået skrabet de 1.700.000 kr sammen som banken ville have for at stille bankgaranti på 3.400.000 kr.
Jeg ser frem til at høre hvad der er fakta mht byggelinierne.

Venlig hilsen
Martin Atke Bentsen
Skærbækvej 34
2610 Rødovre
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