
Hej Tine 
  
Som vi talte om, så er situationen den, at jeg gerne vil udvide virksomheden til også at omfatte Ny 
Næstvedvej 5a, 4683 Rønnede, matr. nr. 15a. I første omgang vil udvidelsen blive benyttet til 
vinteropbevaring af både, hvilket fortrinsvis vil blive placeret på bagsiden af min nuværende 
virksomhed. Ny Næstvedvej 5a (naboejendommen) har et stort areal, som er placeret bag mit 
firma, og der vil der være gode muligheder for den slags opbevaring. Grunden er så vidt jeg er 
informeret ca. 20000 m2. Selve vinteropbevaringsområdet, vil blive indhegnet med mulighed for 
beplantning af levende hegn, for at få området til at falde godt ind i det nuværende landskab. 
  
På længere sigt vil vi gerne bygge en opbevaringshal, som er lig med en koldhal, som skal bruges til 
opbevaring af både. Denne hal vil vi gerne have så stor som mulig og gerne 4000 m2.   
  
Mht. stigningen af antal kunder/kørsel : dette vil ikke blive stigende. Tvært imod vil kørsel ud og 
ind af virksomheden blive mindre. Dette skyldes at jeg idag er nødsaget til køre med bådene væk 
fra virksomheden og ud til de steder, hvor jeg har lejet pladser til bådene, idet jeg ikke har plads 
nok idag. Bådene bliver transporteret frem og tilbage fra de steder hvor de står rundt omkring, og 
når jeg skal salgsklargøre og fremvise bådene, bliver de transporteret til og fra virksomheden. 
Denne transport vil ikke længere finde sted, når jeg har dem stående på virksomheden hele tiden.  
  
Mht. udendørsopslag – hvis du hermed mener reklameskilte, så vil det være uændret fra som det 
er idag.  
  
Jeg vil meget snart fremskaffe en fuldmagt fra ejendommens ejer, som jeg fremsender til dig. 
  
Vi er klar over, at det naturligvis er en stor ændring og at kommunen skal give godkendelse til 
dette og vi håber, at I vil se positivt på projektet. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi synes at 
kommunen har været meget samarbejdsvillige og åbne overfor vores tidligere initiativer og 
projekter, hvilket vi sætter stor pris på. Det er rart, at vi har en kommunaldirektør, som er så 
lydhør og imødekommende overfor kommunens erhvervsliv.  
  
Sig til hvis omkring de områder vi skal uddybe, for at du kan komme videre i processen.  
  
Med venlig hilsen 
  
Kenns Biler og Både 
Kenn Hansen 
Ny Næstvedvej 3A 
4683 Rønnede 
 


