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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

13.12.2020

Høringssvar på lokalplan nr. 1167
Høringssvar vedrørende lokalplan nr. 1167 - Boliger på Sigkærgård i Stilling
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Lone Yde

Efternavn

Petersen

Vejnavn

Krakesvej

Husnummer

3

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

De huse der er planer om at bygge i område tre, skal ikke være i
to plan, da vores hus ligger under byggegrundenes niveau med
ca. 1½m. Dermed vil husene potentielt blive op til 10m over vores
grund, og vil derfor resultere i godt udsyn til vores vinduer og
have, derved frarøve os vores privatliv
Derudover, vil lysene fra bilerne ved ind- og udkørsel genere os,
da de lyser ind af vores vinduer. Det vil med 11 huse og med ca.
to biler pr. husstand blive mange gange på en dag.
Endvidere skal parkeringsforholdene ved område tre laves
således det ikke er muligt at parkere ud mod Sigkærsgårdsstien,
da det også vil give mere lys ind af vore vinduer.

Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Bilag
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Uddybende høringssvar
- Høringssvar.pdf
- Bilag1.png

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

13.12.2020

Se signeringsoversigt
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Høringssvar angående Sigkærgårdsvej 1, lokalplan 1167.
De huse der er planer om at bygge i område tre, skal ikke være i to plan, da vores hus ligger under
byggegrundenes niveau med ca. 1½m. Dermed vil husene potentielt blive op til 10m over vores grund, og
vil derfor resultere i godt udsyn til vores vinduer og have, derved frarøve os vores privatliv
Derudover, vil lysene fra bilerne ved ind- og udkørsel genere os, da de lyser ind af vores vinduer. Det vil
med 11 huse og med ca. to biler pr. husstand blive mange gange på en dag.
Endvidere skal parkeringsforholdene ved område tre laves således det ikke er muligt at parkere ud mod
Sigkærsgårdsstien, da det også vil give mere lys ind af vore vinduer.
Vores løsningsforslag:
•

•

Husene:
o Husene i område tre opføres i højest 1½ plan, og placeret minimum 10 meter fra
Sigkærgårdsstien.
Ind- og udkørsel samt parkering (Se bilag 1).
o Der sættes et hegn op på hjørnet af vores grund.
o Der laves ind- og udkørsel mellem område et og fire.
o Udvid beplantningsbæltet helt op til cykelstien, på højre side af Sigkærgårdsvej

Ydermere forventer vi at blive inddraget i yderligere dialog inden en lokalplan vedtages.
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

12.01.2021

Høringssvar på lokalplan nr. 1167
Høringssvar vedrørende lokalplan nr. 1167 - Boliger på Sigkærgård i Stilling
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Peter Einar

Efternavn

Ullstrøm

Vejnavn

Odinsvej

Husnummer

11

Etage

st

Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Sigkærgårdsvej er i forvejen belastet med mange og desværre
ofte hurtigt kørende biler. Vi ser med bekymring på, at trafikken
nu øges med omkring 25%.
Sigkærgårdsvej er forbundet med Sigkærgårdstien og benyttes af
mange både cyklende og gående, bl.a. skolebørn fra Odinsvej og
Sigkærgårdsvej samt den nye bebyggelse på Tårnfalkebakken og
Skovsangervej.
Der er 50 km hastighedsbegrænsning på Sigkærgårdsvej.
Hastigheds-begrænsningen kunne her med stor fordel
nedsættes f.eks. til 30 km/t, eller der kunne laves andre
hastighedsdæmpende foranstaltninger.
Med venlig hilsen
På vegne af Afdeling 39, Skanderborg Andelsboligforening
Formand Peter Ullstrøm
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