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Re: Ansøgning om skovbørnehave, ny del
Ibrugtagningstilladelse Giraffen.docx

Hej Ida-Marie (og Janne),
Som aftalt med Ida-Marie i telefonen, kommer her lidt uddybende kommentarer til vores ansøgning
om skovbørnehave, del 2.
- Første ansøgning gik på etablering af en helt nyt område (på grunden Bachersmindevej 4), med
opsætning af 3 pavillioner. Disse 3 pavilloner skulle naturligvis byggesagsbehandles. "Del 1" af
vores ansøgning blev behandlet på BFKU-mødet onsdag d. 7. juni - og er godkendt til i alt 42 børn.
- På samme grund, Bachersmindevej 4, har der de sidste ca. 2 år været drevet en skovbørnehave,
Giraffen, fra Tårnby Kommune. De har haft et separat område og en separat pavillon, som er blevet
byggesagsbehandlet tilbage i maj 2015. Jeg vedhæfter kopi af ibrugtagningstilladsen.
- Fra 1. juni 2017 har Giraffen dog opsagt lejemålet på Bachersminde, og Eventyrhuset er blevet
tilbudt at overtage deres eksisterende pavillion og dertilhørende udeareal.
- Vi fremsendte derfor "Del 2" af vores ansøgning, som går på overtagelse af det allerede
eksisterende, godkendte område incl. 1 pavillion. Giraffen har været godkendt til 30 børn, hvorfor
vi naturligvis ansøger om det samme antal for denne del.
- Vi tænker ikke, det giver mening at skulle byggesagsbehandle en allerede godkendt pavillon, da vi
ikke ændrer på det eksisterende rammer.
Når både "Del 1" og "Del 2" er behandlet råder Eventyrskoven derfor over i alt 4 pavilloner og et
udeareal på ca. 4000 kvm; i alt godkendt til 72 børn.
Jeg håber dette var uddybende nok? Ellers må I give lyd igen....
***************************
Mvh.
Caroline Falk Lauritsen
Eventyrhuset Dragør, Rødtjørnen 60 A+B, 2791 Dragør
Tlf.: 2876 0260 - www.eventyrhuset.info
Den 2. juni 2017 kl. 13.00.17 +02.00, skrev Caroline Falk Lauritsen <caroline@eventyrhuset.info>:
Hej Janne,

Vi har nu fået mulighed for at overtage nabo-lejemålet til vores Eventyrskov, hvorfor
jeg vedhæfter ansøgning om etablering af skovbørnehave, Eventyrskoven, del 2.
Jeg vedhæfter også tidligere ibrugtagningstilladelse til den eksisterede pavillion.
Jeg ved ikke hvornår næstkommende BFKU-møde er? (Altså efter det på onsdag, hvor
denne ansøgning naturligvis ikke kan nå at komme på dagsordenen).
God lang weekend,
***************************
Mvh.
Caroline Falk Lauritsen
Eventyrhuset Dragør, Rødtjørnen 60 A+B, 2791 Dragør
Tlf.: 2876 0260 - www.eventyrhuset.info
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IBRUGTAGNINGSTILLADELSE
Det meddeles herved at byggearbejdet på ejendommen:
matr.nr. St. Magleby By, St. Magleby, 33c,
beliggende: Bachersmindevej 4,
omfattende: Opførelse af 48 m2 pavillon til brug for skovbørnehave.,
kan tages i brug.
Denne ibrugtagningstilladelse refererer til byggetilladelse af 17. marts 2015.

Jack Iltorp
Ingeniør

