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Projektet "Det Gamle Magasin", bliver ikke bygget ifølge tegningerne som byggetilladelsen er
baseret på.
Jeg har gjort Niels Ole Jensen, Teknisk Forvaltning, opmærksom på forholdende allerede d 12.
juli 2010. Det eneste han har gjort i forhold til dette er at sende mine mails videre til
bygningskonstruktør Sunke, og bygningskonstruktør Sunkes mails videre til mig.
De uregelmæssige forhold er følgende:




Der er kun gjort klar til én dør i den nederste mansard hvor der skulle være 2. I samme
etage er der ingen tagvinduer. Dette er ikke ifølge tegningerne.
På første sal er der bygget 2 store vinduer i stedet for 2 sæt af 2 små vinduer.
Der er gjort klar til en dør umiddelbart op mod muren mod øst i stueetagen. Dette er
heller ikke ifølge tegningerne.

Vedhæftet er den tegning af nordfacaden som byggetilladelsen er baseret på.
Desuden et billede som viser kun en dør istedet for 2 i den nederste mansard samt et billede hvor
man kan se at der ingen små tagvinduer er i den nederste mansard.
Også vedhæftet er et billede som viser 2 store vinduer istedet for 2 sæt af 2 små vinduer.
Døren i stueetagen er nu blevet dækket af således at jeg ikke kan tage et billede.
Placeringen af døre og vinduer har betydning for planløsningen som igen har bedtydning for
brandforholdene.
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