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1. Situationsplan har ritats på utskrift av karta från Kartportalen, lund.se. Kan med fördel
jämföras med tidigare inskickade kartbilder.
Märkt Bilaga 1.
2. Ritning eller foto av tänkt hustyp. Bild har tagits av stallbyggnaden på Dörröd 7:33 och
redigerats för att ge en bild av idén vi har hur vi vill bygga.
En rak huskropp liggande i väst-östlig riktning enligt bilaga 1.
Norra fasaden syns på bild nedan.
Den del av huset som ligger i östra delen skall vara öppen carport. Fasad stående träpanel i
falu rödfärg.
Mittendelen skall vara garage. Stående träpanel i falu rödfärg med svart port som är 2,5
meter hög.
Den del av huset som har putsade väggar är bodelen. Putsad betong upp till ca 2,3 meter
och resterande del med stående träpanel i falu rödfärg.
Taket är tänkt att vara i falsad svart plåt med solpaneler på södersidan.
Idén är att huset skall vara inspirerat av de hus och stallbyggnader som redan ligger på
Dörröd 881 och omgivande gårdar.

3. Beskrivning av projektet och förhållandena på platsen.
Marken som är tänkt angränsar till närmsta granne på Dörröd 9:20 på västra kanten och
övriga tre riktningar angränsar till Dörröd 7:33 som avstyckningen skall göras ifrån.
Grannen på Dörröd 9:20 har vi pratat med och de har muntligen till oss godkänt våra planer.
Marken är en fd grustäkt. Hela höjden där tomten är tänkt att ligga har tidigare sänkts.
Marken idag används som hästhage men då betet är väldigt dåligt på den biten är det den
minst utnyttjade delen av all mark på Dörröd 7:33.
Följande bilder är tagna från ost-syd-östlig riktning.
På bilden syns väg 102 i högra kanten och grannens hus skymtar mellan träden strax till
vänster om tomten.
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