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Erik Brok og Jette Limkilde Brok
Løgismose Skov 14
5683 Haarby

Løgismose, den 27. april 2020

Indsigelse til ”Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13”
Vi erfarer, at Løgismosestrand Camping v/Peter Lützen har søgt om udvidelse af campingpladsen, hvilket
bl.a. omfatter et nyt sommerhusområde optaget i kommuneplanen.
Vi gør hermed indsigelse mod, at den nye kommuneplanramme 4.2.S.1 vedr. sommerhusområde optages i
kommuneplanen og således ikke indgår som en del af den kommende lokalplan.
Som ejer af ejendommen, Løgismose Skov 14, 5683 Haarby – matr.nr. 5a Løgismose Hovedgård, Hårby vil
den indarbejde kommuneplanramme 4.2.S.1 være direkte overfor vores grund. En bebyggelse af sommerhuse på samlet 300 m2 og med en max. bygningshøjde på 6 meter er efter vores vurdering store bombastiske
huse, som vil tage vores havudsigt udover Helnæsbugten – og være en forringelse af format!
Ligesom levende hegn ad åre også vil tage udsigten fra os.
En helt unik udsigt, som vi har både ude og indendørs fra vore stuevinduer og gildesal.
Ejendommen, Løgismose Skov 14, har en helt unik beliggenhed i naturskønne omgivelser med flot udsigt
udover Helnæsbugten og med rigt dyreliv i haven.
Det bør og skal bevares for borgere, der som os, gerne vil bosætte sig udenfor byerne.
En gennemførelse af kommuneplanramme 4.2.S.1 vil betyde en stor værdigforringelse af ejendommen,
Løgismose Skov 14, 5683 Haarby og vil være fuldstændig uacceptabelt.
Der er forlydender om, at et nyt sommerhusområde også vil betyde ændringer på markvej, hvilket ikke
fremgår af kommuneplantillæg nr. 13.
Desuden vil det øge biltrafikken fobi vores grund og på smal markvej, som ikke er egnet til megen trafik. I
de senere år er der i forvejen sket en kraftig stigning i trafikken forbi gården, Løgismose Skov 12 - og ud for
vores indkørsel, idet campinggæster har opbevaring og lignende bag gården.
Løgismosestrand Camping har udvidet løbende og vi har som naboer været positive overfor de udvidelser,
Peter Lützen har foretaget indtil nu, idet viljen til udvikling har været med respekt for naturen og uden de
store gener for os. Her tænker vi bl.a. på den skovcamping, som allerede er anlagt og indtaget samt
naturtrampestien.
Vilje til udvikling må ikke være på bekostning af hjerte for os, der bor her!
Venlig hilsen

Erik Brok og Jette Limkilde Brok

