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Yttrande beträffande förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt ekonomibyggnad på
fastigheten ÅKARP 2:3.
Vi äger och bebor fastigheten SKATTEBERGA 1:5 vilken gränsar till den tilltänkta byggnationen och
vi motsätter oss på det bestämdaste att denna byggnation godkännes.
Skälen till detta är många och här följer några:
-Sedan gammal hävd går det en väg längs vår tomtgräns från gamla Revingevägen till gården
ÅKARP 2:3. Det är tack vare denna väg som fastigheten SKATTEBERGA 1:5 1967 kunde förläggas
till den plats där den ligger i dag. Denna väg är enda in-och utfart till SKATTEBERGA 1:5.

Kommentar:

-Den tilltänkta byggnationen skulle hamna söder om vår fastighet och avskärmar oss från utsikten
över jordbrukslandskapet. Detta skulle vara mycket frustrerande och med all säkerhet sänka värdet
på SKATTEBERGA 1:5.
-Lunds kommun har som policy att så långt som möjligt inte bebygga jordbruksmark och detta är ren
jordbruksmark som för närvarande är besådd med raps.
-När vi flyttande till landet 1985 så var det för att vi ville bo avskilt. För några år sedan accepterade vi
en avstyckning och byggnation väster om vår fastighet. Detta eftersom avståndet var relativt stort till
vårt bostadshus. Denna tilltänkta byggnation kommer mycket närmare vårt bostadshus och är helt
oacceptabel ur vår synvinkel.
-Efter samtal med Lennart Andersson ägare till Åkarp 2:3 vet jag att Lennart precis som Lunds
kommun vill värna den skånska åkermarken men att han i det här fallet, på grund av släktskap, har
svårt att säga nej.
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Av det ovanstående hoppas vi att det med all tydlighet framgår att vi motsätter oss den tilltänkta
byggnationen och yrkar på avslag.

Sten Svensson
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