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Kære Henrik 
Vedr. haveplan for Bellavista 

 forøge antallet af regnvandsbrønde. OK 
 sætte fortovskantstene med ti centimers lysning i begge sider af kørefeltet. OK 
 det indre hjørne af kørefeltet - mod græsplænen - skal være afrundet. OK 
 krav om en bestemt asfaltfarve. Jeg er ikke før blevet spurgt om farven på asfalt. Hvis kommunen har en 

mening er det ok, bare den bliver neutral. 
  
Tak for din orientering. Den er taget til efterretning og lægges på sagen. 
  
  
Venlig hilsen 
  
Louise Ømann 
Arkitekt cand.arch 
Center for Kulturarv 
Fredede Bygninger 
Slots- og Kulturstyrelsen 
Fejøgade 1, 2. sal 
4800 Nykøbing Falster 
  
T 33 95 42 00 
M 33 74 52 63 
lom@slks.dk | slks.dk  
  

 
  
  
Slots- og Kulturstyrelsen behandler dine oplysninger efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.  
Sådan håndterer vi dine personoplysninger. 
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Kære Louise Ømann: 
  
Men lidt ”corona”forsinkelse er vi nu klar til at gå i gang, og har bestilt entreprenør ( samme som bistod med 
Prinsessestien). 
  
Følgende er i processen ændret: 
  
  
1: Vi er blevet meget kraftig tilrådet at forøge antallet af regnvandsbrønde - allerede Kirsten Lund Andersen kom 
med samme anbefaling. 
  
De nye brønde er nu aftalt og fremgår af vedhæftede. Udmålt og placeret af aut. kloakmester. 
  
Det gav til gengæld muligheden for at afvande græsarealerne mod sydfløjen på en forsvarlig måde, hvorfor det 
bliver muligt at sætte fortovskantstene med ti centimers lysning i begge sider af kørefeltet.  
  
Det vil æstetisk være en bedre løsning - så det er nu aftalt. 
  
Kantstene er om tidligere godkendt af dig. 
  
2: Havearkitekten angav endvidere, at det indre hjørne af kørefeltet - mod græsplænen - skal være afrundet - det 
har det oprindeligt været, men er blevet lidt kantet med tiden. 
  
Se vedhæftede skitse. 
  
3: En beboer, der var inspektør på Munkegårdsskolen under renoveringen, oplyste, at man der var mødt med krav 
om en bestemt asfaltfarve. 
  
Det har vi ikke drøftet - endnu - har Styrelsen ønsker i så henseende?  
  
Nuværende asfalt er sort - men de mange lapninger er noget afbleget og rynket. 
  
Asfalten er jo noget af det sidste, så vi kan tales ved senere om det emne. 
  
 
Med venlig hilsen 
  
Henrik Nehammer 
Advokat (H) 
  
Kronprinsessegade 26 
1306 København K, Danmark 
telefon (+45) 333 80 300 fax (+45) 352 64 737 
bank: Danske Bank - reg nr 3001 - ktnr. 3429163528 
HN@cphlaw dk 


