Ekonomibyggnad fastighet Örsbråten 1:9
Först vill vi bara säga att vi hade inte uppfört denna byggnad som vi lite felaktigt definierar som
ekonomibyggnad eftersom den inte används som en traditionell sådan, utan att först konsulterat
handläggare på byggnadsnämnden. Men om så vore fallet så hade vi bett om att få göra något
liknande så att det skulle stämma in med resten av bebyggelsen,en traditionell ekonomibyggnad
hade sett väldigt malplacerat ut.
Som det är nu så är alla byggnaderna enhetliga och går i samma stil.


Som första punkt bemöter vi och ifrågasätter formuleringen på byggnaden :

Kulissbyggnad
Enligt Wikipedia : Kuliss är ett flyttbart scenografiskt element som inramar den del av scenen där
skådespeleriet utförs. Kulissen har en förskönande och illusionsskapande funktion. En ensidig
rekvisita.
Således är detta ingen Kulissbyggnad då den har fyra väggar och ett tak, den är tät och välbyggd med
samma standard som en gedigen äldre ladugård/förrådsbyggnad/vagnspark/ ekonomibyggnad.



Punkt 2, byggnaden stör grannar,då det rinner in vatten på grannfastigheten.

Vi bor mitt i skogen med inga grannar, riktig urskog. Den lilla stugan som finns på
grannfastigheten och inte är ett permanentboende utan verkar i dags läge nyttjas som en
hjälp i skogsbruket, den berörs inte av ev vatten som rinner från taken. Vi har bott ett år
nu på denna plats och fastän det har varit ihållande regn så märks det inte i skogen runt
byggnaden.
Dock åtgärdar vi naturligtvis ändå detta efter förslaget som bygglovshandläggaren föreslagit,
att dagvattnet tas om hand.


Punkt tre: Byggnaden är inte ändamålsenlig?!

Denna byggnad är för oss väldigt ändamålsenlig! Varje mindre utrymme nyttjas till
byggmaterial ,ved och virke. Den stora delen rymmer hästkärra ,båt, båttrailer, släpvagnar
container, husbil samt virke längre än 6 meter. Dvs den är fullständigt ändamålsenlig för oss.
Vi ställer oss frågan, om man behöver bygga en stor byggnad var ska man då bygga om inte
djupt inne i skogen långt från annan bebyggelse?
Samt var ska vi placera vagnsparken?!
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