4. B,IARINC SOMMERLÅND

FR]TIDSOMRÅDER OC SOMMERHUSBEBYGCELSE
SBl-byplanlægine 13, udeiver af:

Bading Sonnerlud er namer !å €n privat sommerhusudstykninc lå
rcrdsider ai Fy, ved Bøhg vig tuelem Middelfdt og Bogense. OniA"

Statens Bycgefo^kninesinstitut (19?O)

det er et tylish ekempet på er somnerhuudstykning !å iidligeE lmdbrugsdealer i en kysrone, idet ei udstyt<ning$etskab ha! olkobtjolder
fra 2 eårdo, Jensbjeig os øredbæksård, af hvilke stuehuser tit den
fosinæ\nte indeår j udstytdngsptmen som er liue indkøbs- og seNice-

?lmen er udrbejder af dkfteki Akset rienriksen i 1966, os den er
mediaset I denne .atport son et neger bemærketsewærdigr eksenpel
på et pnvat initiativ, der gennenføres ned usædvetig fo.siåets og
onso.g lor tvaliteten af der fremridige sommerhusonrådes bebyeg€lse
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således cå ned og bade uden at skulle b€rytre køævejen. Etstøft eerl
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lorbindelse ned srroden er helt tritroldi i omåders oidre ned tilkrytning ti1 det næhte seriæænter, de! osså hd caferena I ve$sjden
€. udlagt et berydetigt offentligt æal ned ldkeirusmuligheder og
dnekte tilslutnhg ril srranden, Det er bereg,er tor folt
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således at det eg€rrlige so merhlsonråde sånidt
soiligr væmes mod

uvedkonhende invasion. Der offendige reat he udstytninc$ehkabet
stillet til rådiglied for kommunen, der vaEtage! dritt os vedtjseholdelse
oC har ret til evt. olk.æwine af pekerjngsafgift.
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Pdrcetkm5 stønetk €r ca. 2000 - 3000 m2. Enleue pareller er
doc
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E adene na kun opfors bygringer tjt sonrnedrlsbebc
eand nå !u opføres ele! indættes en enkelr beboelse
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for at parkere mindst 2 biter Bebyegetsen ska.t hotd€s indenfor det på
den tinglyste llan areiane byggeområde.
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byedncshøjde, hvoned fo$rås hojder fra re@r dt den tini€, hvo.
yd€ æg os tagllåde modes (der ses bort tra gaytt@kalter). Antråd€t,
der e! bygoincmyndished, kan sodkende oveskid€lser, trvis
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