
1

Lars Bastholm (Elvang & Partnere)

Fra: Asger S B Lauritsen <asger.mac@me.com>

Sendt: 25. juni 2018 22:39

Til: Jan Leth Christensen; Lars Bastholm (Elvang & Partnere); ast@ast.dk; 

post@statsforvaltningen.dk

Cc: Michael Holst (miho); at@at.dk; Jens@carliis.dk; Sigurd@bunk-lauritsen.dk; Kristine 

Zeest Leth; Peter Saaby Wendt; Claus Baumann

Emne: Re: SV: HASTER - Indtrængende anmodning om indgriben i Gentofte Kommunens 

varetagelse af byggesagen Sigridsvej 25, 2900 Hellerup

Jeg er lige kommet hjem fra USA og har følgende kommentarer til Jan Leth Christensens underfundige oplysninger i 
mail..... 
 
Mine forældre ringede til mig tirsdag morgen 19. Juni, fordi der gik fremmede mænd rundt i deres have og arbejdede, 
og jeg kørte ud til mine forældre ved ca. 11 tiden. Jeg bad mændene, som bekræftede, at de arbejdede for Jan Leth 
Christensen, at forlade mine forældres have. De stoppede arbejdet, og forlod mine forældres have med værktøj og 
udstyr gennem det manglende byggehegn.  
Lidt senere da jeg stod på terrassen ved skellet på min forældres side, blev jeg anråbt af min søn - “far, pas på..pas 
på..” - Jeg kikkede op i en kæmpe stålplade som svingende hang få centimeter lige over og ved siden af mit hoved, 
som en fransk guillotine, og som sekunder efter blev hamret ned i jorden ca. 30 cm fra min venstre fod - arbejde var 
genoptaget og ifølge byggefolkene på ordre! Jeg følte mig i fare for mit liv og førlighed og ved et lykketræf skete der 
ikke noget – terrassen er dog beskadiget, skæve og knækkede fliser. Meget chokeret, bange og for at undgå, at vi 
potentielt kunne blive slået ihjel eller ville komme alvorligt til skade, forlod vi haven. Dette ansporede bare 
byggefolkene til at fortsætte fra min forældres grund, og også dagen efter at vandalisere og fælde ca. 40-50 år gamle 
træer og buske op til en meter fra skel, se bl.a fotodokumentation.  
 
Min advokat arbejder på, hvem der skal stilles til ansvar for således at bringe mit og min søns liv og førlighed i fare på 
privat grund pga manglende agtpågivenhed, samt at vi og vores hunde på ingen måde kunne være i mine forældres 
have uden at være i fare. 
 
  
Med venlig hilsen  
 
Asger Lauritsen  
Koncerndirektør 
+45 2013 5184 
 
 
Sent from my iPad 
 
On Jun 22, 2018, at 18:31, Jan Leth Christensen <jlc@l-lc.dk> wrote: 

Tak for mail.  
Det er ( som sædvanligt ) usandt at spuns på Sigridsvej 25 mod nr 23 ( eller andre steder på 
Sigridsvej 25, er skåret. Spunsene er nedbragt hvortil de skal nedbringes. 
 
Uagtet det ikke har med sagen at gøre, kan det oplyses at klager iht til bestemmelser herom i 
hegnloven, er blevet bedt om at fjerne grene, der går ind over skel fra nr 23 til nr 25, idet der skulle 
køre maskiner tæt på skel. 
Naboen har efter regler i Hegnloven pligt til under sådanne omstændigheder at fjerne sådanne grene. 
Det blev også oplyst i anmodningen,  at skar naboen ikke disse grene, kunne naboens træer og 
buske lide skade. 
Naboen har valgt ikke at fjerne disse grene, hvilket har der varslede konsekvens for de værdiløse 
træer og buske på naboens grund tæt på skel. 
 
Nedbringelse af spuns mod nr 23 blev afsluttet i går. 
Landinspektør havde afsat linien før spunsning startede. 
Landinspektør har i dag kontrolleret linien. 
Al spuns er nedbragt på nr 25. 
Byggepladshegn i tråd blev genopsat i går. 


