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Referat fra Bylaugsmøde torsdag den 4. okt. 2018 kl. 19.00 hos Lene

Deltagere:

Jytte Bram, Dina Zitawi, Henny Nielsen, Mette Brynnum, Lene Franck og Peter Stavnshøj.

1. Ny Højagergaard
a. Mette, Lene og Peter har været til 2. møde hos kommunen pr. 19.sep.

Vi oplevede at de slet ikke hørte på vores kommentarer til deres forslag til ny lokalplan 
for området omkring gården. Vi fik en følelse af at deres nye plan og udviklingschef 
(Vilfred) talte ned til os.

b. Liv (kommunen) har sendt referat, som generelt er fint og tro mod mødet; men 
præmissen for at det er et borgerønske med seniorboliger på gården er efter vores 
mening ikke korrekt. Vi mener at tanken om seniorboliger er sået af Borgmesteren på 
mødet i Veddelev havn i ultimo 2017 (mødet var afholdt af Soc.Dem.).

2. Den videre proces vedr. Ny Højagergaard.
a. Kommentarer til referat/forslag til lokalplan.

i. Vi skal gentage, at forslag om seniorboliger  er sået af borgmesteren, men flere 
borgere har udtalt sig positivt om forslaget.

ii. Bebyggelsesprocent bedes i indarbejdet i referat.
iii. Der er flere punkter i den nye plan, som er imod den generelle holdning på 

borgermødet på Himmelev skole ultimo 2017 (møde i forbindelse med høring om Ny
Højagaard).

iv. Den nye plan lægge op til ca. 25 boliger, hvilket vi mener er for mange. 
v. Præmissen med undertal af parkeringspladser giver ikke mening – man bør som min.

projekter med én parkeringsplads pr. bolig for at få et realistisk billede af hvordan 
området kommer til at fremstå.

vi. I kommunens ”Boliger og Befolkning” pr. marts 2018 ses at der planlægges ca. 15 
boliger på Ny Højagergaard. Hvorfor fraviger den nye plan fra dette antal?

vii. Ved det første møde (apr. 2018) gav vi klart udtryk for at vi ønskede et mindre antal 
boliger samt at den grønne kile skulle beholdes? Hvorfor fraviger forslag fra disse 
øsnker?

viii. Vi mener ikke at man kan sikre nybyg falder ind i lokalmiljøet, blot ved kopiere 
enkelte elementer fra ladebygningen.

ix. Landsbylauget gennem hele forløbet med Ny Højagergaard sagt, at evt. nybyg skal 
holde sig inden for hensigten med lokalplan 179. 
Vi mener ikke at oplæg til den nye lokalplan overholder hensigten med den den 
eksisterende lokalplan, og kommunen har drejet projektet væk fra hvad vi gik med 
til.

b. Kan vi lægge referat offentligt tilgængeligt på f.eks. Veddelev Landsbylaugs hjemmeside?

3. Veddelev Bygade 47 har dialog med kommunen vedr. dispensation.
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4. Bankospil. Henny og Anne er arrangere bankospil.

5. Der er møde med kommunen 25.okt. vedr. huller i vejen.

6. Radon. Mette gentager, at man kan få lavet en måling, og hendes måling i eget hus viste 
værdier over de anbefalede grænseværdier.

 
Referent: Peter Stavnshøj


