
Bemærkninger til landzonetilladelse i nabohøring i 2 uger

Vi har meget svært ved at skulle acceptere flere hytter på Nordsø camping, allerede sidste gang synes vi det 
blev for voldsomt med alle de hytter, men kunne se at de måtte have overholdt reglerne for, hvor mange de 
måtte sætte op, så der var jo nok ikke noget at gøre.

Det skæmmer i stor grad området, og når vi læser lokal planen for sommerhusene på Tingodden i Årgab, 
skal vi jo netop tænke på hvordan vi planter og hvor meget vi bygger på grunden så det ikke ødelægger 
naturen, som vi jo gerne skal værne om.

Jeg tror ikke Ringkøbing Skjern kommune har set hvordan Nordsø camping har placeret alle de hytter, de 
har. Vi har sommerhus helt op til campingpladsen og kan ikke undgå at se det. Det ligner noget der er smidt 
ned på et lille område, de ligger meget meget tæt og fylder hele strækningen ud mod sommerhusene.

Hvis i kommer på andre campingpladser vil i se, at de placere deres hytter meget spredt så det ikke 
dominere området i den grad som de gør her. Vi vil foreslå de flytter en del af dem over på den anden side 
og om bagved (op mod vejen) så de generer mindst muligt.

Vi har også snakket med en ejendomsmægler, som siger, at det salgsmæssigt er et stort minus for os, der 
har huse ud til denne campingplads, netop på grund af hytterne.

Udlejnings bureauet vil også sætte pris på, at vi vender huset så der ikke er udsigt ud mod campingpladsen, 
da det skæmmer temmelig meget.

Vi håber i vil tænke jer om og komme ud og se, hvordan det ser ud, som det er nu.
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