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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

08.03.2020

Høringssvar på foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Høringssvar vedrørende foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Kirsten

Efternavn

Jensen

Vejnavn

Allegade

Husnummer

3

Etage
Side/Dør
Postnummer

8362

By

Hørning

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Det er et for stort projekt ,da der ikke er parkeringsmuligheder i
byen til bilerne. Derfor er 14 boliger med plads til 2 p pladser til
hver bolig relevant, samt et ordentligt fællesareal. I dette projekt
er der ikke tænkt plads til børn, da der ikke er lavet et fælles
legeareal, og fællesarealet skal ligge oppe ved gl. Ryvej imellem
indkørslen og den eksisterende bebyggelse i Jeksen samt et
fælles hus som må benyttes af hele byen. Den række huse der
ligger op til skellet til de eksisterende huse på allegade skal
prioteres til p pladser, så der er muglighed for at få gæster.

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

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

08.03.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarJeksen - Dafolo
GOVPMYF
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

12.03.2020

Høringssvar på foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Høringssvar vedrørende foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Orla Jegstrup

Efternavn

Jensen

Vejnavn

Allegade

Husnummer

3

Etage
Side/Dør
Postnummer

8362

By

Hørning

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Høringssvar
Debatoplæg Vildmarken i Jeksen.
Udstykning på marken ved vores fællesareal.

Når der bliver udarbejdet sådan et projekt i en mindre landsby
som Jeksen er det nødvendigt fra starten at tage et fællesareal
med i projektet som kan benyttes for alle beboerne i Jeksen.
Borgerne i byen har intet at være fælles om hvis man ikke har et
samlingssted for vores lokalsamfund hvor vi alle trives og udvikler
vores landsby. Beboerforeningen har i mange år benyttet vores
fællesareal til mange forskellige aktiviteter.
Når vi afholder indendørsaktiviteter har vi altid lavet aftale om at
låne Ingers´ garage, fordi vi ikke har noget beboerhus, det er jo
ikke en holdbar situation i længden derfor er det også oplagt at
undersøge mulighederne for at få bygget et beboerhus med i
sådan et omfattende projekt, hvor man på en gang forøger
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befolkningstilvæksten med betydelig flere indbyggere. Det vil i høj
grad være værdi skabene for hele lokal området.
Vi anmoder hermed om at reducere hele projektet med 3 4
gårdhuse da det for os er vanskeligt at beregne hvad arealet til et
fællesareal og et beboerhus betyder i et slutresultat.
Orla Jegstrup
Allegade 3 Jeksen

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

Bilag
Andet
- fællesareal og Beboerhus.png
- fællesareal og Beboerhus.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

12.03.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarJeksen - Dafolo
RIL1NFP
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

12.03.2020

Høringssvar på foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Høringssvar vedrørende foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Wenche Schmidt

Efternavn

Pedersen

Vejnavn

Allegade

Husnummer

8

Etage
Side/Dør
Postnummer

8362

By

Hørning

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Nr. HoeringssvarJeksen - Dafolo
STJ0VPW

Indsigelse i forhold til projekt Vildmarken
Jeg har gennemlæst materialet omkring projekt "Vildmarken" i
Jeksen og vil gerne bidrage med mit syn på projektet.
I indledningen af beskrivelsen af projektet slås der på, at mindre
byer langsomt svinder ind. Dette mener jeg ikke gælder for
Jeksen. Min mand og jeg købte hus her for 17 år siden, netop for
at være tæt på naturen og bo i en lille by, hvor vi kender
hinanden, og mødes mange gange i løbet af året til
arrangementer arrangeret af beboerforeningen. Her har vi også
en årlig generalforsamling, hvor vi vender mange ting vedr.
Jeksen.
Jeg oplever ikke, at byen er ved at dø ud. Der er i løbet af de
sidste år flyttet mange unge par til byen, hvilket har givet byen nyt
liv. Da udskiftning sker løbende ad åre, giver det også ro til, at vi
kan lære hinanden godt at kende.
Et nyt projekt med 24 huse, der får sin egen indkørsel og sin
egen forening for beboerne vil gøre at 33 procent af byen i
værste fald, vil få sit eget lille parallelsamfund. Dette mener jeg
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ikke er givtigt for et lille samfund som vores.
Da vi købte hus for 17 år siden var der 6 buslinjer, der gik
gennem byen. I dag er der bus 309 i hverdagene, og et par
skolebusser morgen og eftermiddag. Det er derfor nødvendigt at
have to biler pr familie, og det vil forøge trafikken betragteligt.
I planen er der også indtegnet et regnvandsbassin. Er der taget
højde for vores nye klima? Hvad ved en meget våd vinter eller
meget tør sommer?
Er der tænkt kloakering til så stort område ind? Og hvordan skal
husene opvarmes?

Med ønsket om at min indsigelse tages alvorlig.
Hilsen Wenche Schmidt Pedersen, Allegade 8.
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

12.03.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarJeksen - Dafolo
STJ0VPW
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

13.03.2020

Høringssvar på foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Høringssvar vedrørende foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Henrik

Efternavn

Møller

Vejnavn

Allegade

Husnummer

20

Etage
Side/Dør
Postnummer

8362

By

Hørning

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Jeksen mangler IKKE beboere. Vores lille samfund fungerer fint
på trods af manglende forsamlingshus.
En bebyggelse som Vildmarken vil blive en by i byen, hvor de nye
vil være
dem, som tog udsigten fra en del af de nuværende
beboere
dem, der skaber en masse ekstra trafik i byen
dem, der ødelagde boligmarkedet
Dette selvom de jo bare har købt et hus, der jo allerede stod
færdigbygget.
Inden vi flyttede til Jeksen, boede vi kort på Østergårds Allé i
Hørning. Selvom vi boede meget tæt, så gjorde de unge beboere
i området en dyd ud af IKKE at hilse på andre beboere, de
mødte. Selv om man passerede hinanden til fods, kiggede de
unge den anden vej for ikke at komme til at se på andre og
dermed skulle hilse. Dette fandt jeg meget underligt, og hvis det
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er planen, at det netop er unde mennesker, der skal bebo
Vildmarken, så er jeg virkeligt bange for, at dette vil gentage sig,
og der vil blive skabt et A-hold og et B-hold. Det vil blive dem og
os.
Jeksen er en god placering med hurtig adgang til motorveje, og
kort til bl.a. Århus og Silkeborg, HVIS man har egen bil. Derfor vil
de fleste familier i et nyt byggeri skulle have to biler pr. husstand.
Dette vil skabe meget mere trafik i en landsby, der døjer med, at
mange bruger Gl. Ryvej som en genvej til bl.a. Ry, Stjær og
Harlev og formodentlig Randersvej generelt. De, der bruger
denne genvej kører på en anden måde, end de, der faktisk bor i
Jeksen
Derfor ønsker vi ikke yderligere trafik til Jeksen.
En anden trafikal forhindring er manglen på sikre skoleveje. Der
er ingen cykelstier i området, og ingen tør køre på Randersvej
eller bare passere Randersvej på cykel. Derfor skal børn køres til
og fra aktiviteter i bil.
En udvidelse med op til 24 nye huse i Jeksen vil sandsynligvis
ødelægge muligheden for at sælge sit gamle hus i Jeksen til en
fornuftig pris, så man undgår at sælge med tab/gæld.
Et værre scenarie er, at husene i Vildmarken ikke kan sælges og
må lejes ud. Dette vil betyde et helt andet klientel og stor risiko
for, at vores nuværende sammenhold og gode klima i byen
ødelægges. Desuden vil huspriserne med garanti falde i hele
landsbyen.
Vores fællesareal, som er vigtigt for vore aktiviteter og vores
sammenhold, vil forsvinde, og der kommer ikke umiddelbart
noget nyt i stedet. Som de fleste ved, så har Arne Mouritsen
stillet arealet gratis til rådighed mod at vi vedligeholder arealet.
Arne er i sin gode ret til at benytte arealet til hvad, han nu finder
på, så det kan vi ikke gøre noget ved. Vi er bare umådeligt kede
af udsigten til at miste brugen af dette areal.
Hvis bebyggelsen ikke bliver til noget, kan vi måske appellere til
Arne om at sælge arealet til beboerne i Jeksen med en vis rabat.
Til gengæld kunne man forestille sig, at arealet blev navngivet fx
Arnes Plads, og således blev Arne husket i over hundrede år
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

13.03.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarJeksen - Dafolo
WK24RSV
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Kvittering for Høringssvar på foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Forløbet er gennemført.
TransaktionsID: WK24RSV
Sendt d.: 13.03.2020 kl. 17:25

Kontaktinformation til kommunens databeskyttelsesrådgiver
Navn: Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Telefonnummer: 72 27 30 02
E-mailadresse: dpo.skanderborg@bechbruun.com
Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis du har spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder, begæring
om indsigt eller andet.
Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/skanderborg
Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige
oplysninger”.
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ProcesID: PLPA6ME

Signeret af:
Henrik Møller
CPR/CVR: 160755-XXXX
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

15.03.2020

Høringssvar på foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Høringssvar vedrørende foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Jette Stampe

Efternavn

Markussen

Vejnavn

Allegade

Husnummer

20

Etage
Side/Dør
Postnummer

8362

By

Hørning

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Nr. HoeringssvarJeksen - Dafolo
PW8NOPD

Vedr. Vildmarken - 24 gårdhavehuse i Jeksen.
Den forestående planlægning af ovennævnte projekt, gør mig
både frustreret og ked af det.
Sammen med min mand købte vi for mindre end 2 år siden et
gammelt hus i Jeksen, hvor vi regnede med, at vi her skulle blive
gamle. Hvis projektet bliver gennemført, vil vores ønske om at bo
i et lille by-samfund uden alt for meget trafik og andet larm blive
forpurret, idet vi netop bor på en hjørnegrund mellem Gl. Ryvejen
og Allegade. Det er et must for enhver aktiv familie i Jeksen at
have to biler, så det forventede antal biler bliver det dobbelte til
hvert gårdhavehus, end der på mødet d. 5/3-20 var kalkuleret
med. Byen er ikke børnevenlig ift. at kunne færdes uden for sin
matrikel, da der hverken er fortove eller cykelstier, hvorfor
gårdhavehusene højst sandsynlig ikke kan sælges til
børnefamilier, på trods af de bedste intentioner om det modsatte.
At det bliver et sandt mareridt, mens byggeriet af 24 nye huse
lige ovre på den anden side af vejen, hvor tunge lastbiler
konstant vil køre til og fra, kan INGEN modsige mig. Min påstand
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er også, at vores hus vil falde drastisk i værdi, så selv om jeg
ønsker at sælge huset, hvis projektet bliver gennemført, vil det
blive med et stort tab ift. investeringerne.
Jeg har IKKE et ønske om, at byen får et større indbyggertal. Jeg
trives, som det er nu, og det er min frygt, at dette planlagte
projekt, vil ødelægge vores ro og sammenhold i byen.
Med venlig hilsen
Jette Marcussen
Allegade 20
Jeksen
8362 Hørning
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

15.03.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarJeksen - Dafolo
PW8NOPD
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

16.03.2020

Høringssvar på foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Høringssvar vedrørende foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Anders

Efternavn

Lai

Vejnavn

Allegade

Husnummer

36

Etage
Side/Dør
Postnummer

8362

By

Hørning

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Vedr. projekt Vildmarken i Jeksen.
Det er prisværdigt, at man ønsker at udvikle en af kommunens
små lokalsamfund. Det er ligeledes positivt, at man ønsker at
projektet skal være bæredygtigt.
Når disse indledende positive bemærkninger er nævnt, så er der
en række negative ting ved projektet.
Med de op til 24 nye husstande er der tale om en meget stor
tilvækst i en landsby, der vel i dag består af ca. 50 husstande.
Dette vil betyde, at de eksisterende huse i byen bliver meget
svære at sælge til en acceptable pris. Hertil kommer, at de
eksisterende vejanlæg i området vil få en noget højere
belastning, da man som udgangspunkt må regne med, at hver af
de 24 nye husstande har to biler. Det er en relativ stor stigning i
et område, hvor der er små veje og en del børn på vejene.
Boligerne har kun parkering til en bil, så hvor vil man lade parkere
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husstandens anden bil?
Der er ej heller tænkt i varmeforsyning.
Varmepumper støjer noget, og må derfor ikke placeres under tre
meter fra skel. 24 varmepumper vil støje meget også hos naboer.
I projektmaterialet tales der om levende gaderum, sammenhæng
og kobling til den nuværende landsby.
Det er meget svært at se dette i projektet.
Tværtimod virker det til, at man bygger en ny bydel, som er
meget lukket, der ikke inviterer til fællesskab, hverken med
naboerne i den nye bydel eller med beboerne i den eksisterende
landsby. Der er ikke for alvor tænkt i fælles arealer, og søen, der
også fungerer som regnvandsbassin, risikerer at være udtørret
om sommeren, og så er der ikke meget rekreativt ved den.
Desuden vælger man, at bygge 24 nøjagtigt ens huse. Projektet
ville være meget mere interessant, hvis man sørgede for at
blande boligtyperne noget mere, så der både er huse til
førstegangskøberne, til familierne med større børn og til de aktive
seniorer, der ikke behøver at have indkøbsmulighederne på den
anden side af vejen.
I dag er der en boldbane på en del af arealet, som ejeren flinkt
har udlånt til fællesskabet. Her holdes der en del fælles
arrangementer i løbet af året. Det er landsbyens torv. Ikke mindst
fordi den er placeret nogenlunde i midten af Jeksen, og derfor
trækker beboere fra begge ender af landsbyen til. Projektet bør
som minimum indeholde en græsbane med to mål og muligheden
for opstilling af telt, grill etc. på samme placering som i dag langs
Gl. Ryvej. Fjerner man denne, så dør sammenholdet og livet i
Jeksen, uanset hvor mange nye beboere, der flytter til.
Kommunen opfordres derfor til uanset, om projektet realiseres
eller ej til at sikre, at Jeksenborgerne fremover kan bruge denne
plet. Gerne som i dag, hvor vi selv vedligeholder den.
Endelig en lille bemærkning til projektets tanker om
bæredygtighed. Det lader til, at man kun er klatret et trin op ad
stigen ved at tænke i grønne tage. Der bør tænkes meget
grønnere tanker, som i grønne fælles arealer, beplantning osv.
Alt i alt så er det et projekt med få fordele og mange ulemper.
Projektet tænker ikke helheden i forhold til resten af Jeksen ind,
men er et projekt, som kommer til at lukke sig om sig selv.
Herudover fjerner det byens fælles grønne plet uden, at der
kommer noget i stedet.
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

16.03.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarJeksen - Dafolo
ET9K21F
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

17.03.2020

Høringssvar på foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Høringssvar vedrørende foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Inger Nørgaard

Efternavn

Rasmussen

Vejnavn

Allegade

Husnummer

30

Etage
Side/Dør
Postnummer

8362

By

Hørning

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Nr. HoeringssvarJeksen - Dafolo
AV4KPFB

Jeksen by er svær at sammenligne med vores nabobyer Hårby Mesing - Adslev og Stjær, og hvorfor skal vi også det.
jeksen/Allegade er en lille sidegade til Randersvej, hvor turen kan
gå mod Adslev eller ud på Randersvej igen.
Randersvej er meget trafikeret, da Fælleden i Skanderborg
åbnede, kom der ekstra tryk på. Vi oplever også den store trafik
på motorvejen, og de mange ulykker som resulterer i kø
dannelser på Randersvej og Allegade.
I dag oplever vi hvor svært det er at komme ud på Randersvej i
morgen og aftentimerne. Kø dannelser gennem Jeksen by - ud af
Præstevejen - Dalvej mod Veng og også Ryvejen mod Hårby.
Mange farlige situationer og voldsomme opbremsninger og utrolig
tålmodighed.
Status i Jeksen er at der gennemsnitligt er 2 biler på. husstand.
Vi er også så heldig at have offentlig transport gennem Jeksen,
33 gange dagligt kommer der en bus gennem byen
Mod Skanderborg og fra Skanderborg
mod Hørning og fra Hørning
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mod Veng skole og fra Veng skole
I byen har vi haft flere møder om trafikdæmpning osv., men
resultat som bomme, indsnævring osv, er ikke en løsning som er
holdbart, så vi valgte ikke noget.
Vi har mange besøgende i vores by, folk kommer parkerer deres
bil i byen, tager på en travetur gennem skoven på de mærkede
stier.
Vi har rigtig mange cyklister som kommer, det er hverdag dag/
aften og også weekenden, og så er der de mange cykelløb.
Store cykelløb hvor byen bliver lukket, byen bliver fyldt med
følgevogne - vandposter osv. Vi oplever der kommer flere løb
hvert år.
Busser der kommer kørende med løbere oftest fra Århus, de
bliver sat af/samlet op, alt det for at glædes ved det område vi
har.
At bo i Jeksen er at bo tæt på naturen, og have mulighed for at
se/bruge den.
Det vil være en alt for stor omkostning for Jeksen at udvide med
flere huse, og hertil flere biler.
Vi kan ikke som by være bekendt at lukke øjnene for, hvilke
konsekvenser det vil få, især for de beboer op mod udstykningen.
Det ser ud som om det er bare kroner der skal ud af
udstykningen og pokker med beboerne der bor der. som det flot
hedder den smukke udsigt, men hvor pokker bliver de huses
udsigt af?
det gjorde bestemt ikke bekymringen bedre da arkitekten "ikke
lige havde overvejet opvarmningen", sludder!!
Det er så 3 gang vi som borger skal sige nej tak til bebyggelse
der, først huse, golfbane og nu 24 huse og 48 biler!!
Som jeg startede kan man ikke sammenligne Jeksen med de
omkringliggende byer, men modsat flere af dem er det her ikke
en by til flere huse, men naturen som folk søger hertil for at få.
Derfor et kæmpe stort NEJ herfra.
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

17.03.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarJeksen - Dafolo
AV4KPFB
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

17.03.2020

Høringssvar på foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Høringssvar vedrørende foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Christina

Efternavn

Rasmussen

Vejnavn

Allegade

Husnummer

14

Etage
Side/Dør
Postnummer

8362

By

Hørning

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Jeg er meget bekymret og kritisk over dette projekt.
Jeg bor selv i et af de huse, som vil komme til at ligge klods op af
projektet.
Jeg syntes det kommer til, at ligge ALT for tæt op af de Gamle
huse.
Det er nærmet som en mur af huse, der vil blive bygget klods op
og ned af de nuværende huse.
Ud over det vil udsigten, privatlivet, roen samt det landelige liv
helt forsvinde,som ellers er så fantastisk ved at bo i Jeksen.
Jeg mener ikke der er taget hensyn, til de nuværende huse, som
kan komme til ligger lige op og ned af projektet.
Er også meget bekymret for, hvad det vil betyde for mit huses
værdi samt hvordan det generalt vil påvirke de huse der er i
Jeksen i dag.
Jeg syntes heller ikke at projektet indbyder til, at det skal være en
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fortsat fra foregående side...
del af Jeksen by.
Jeg tror med 24 huse, som ligger helt tæt sammen, at det vil blive
en by i byen og som ikke vil komme til at smelte sammen, med
det fællesskab og byliv der i dag er i Jeksen.
Samtidig er jeg nervøs for at det, vil blive til lejeboliger, og på den
måde slet ikke blive en del af byen.
Det vil også påvirke trafikken i byen rigtig meget, som i dag
allerede er meget ret presset.
Det kan til tider være svært at komme over Randersvejen pga
trafikken, og så er der også en del trafik på Allègade i dag.
Jeg holder af den fantastiske natur, landlivet og fællesskabet som
i dag er i Jeksen. Dette projekt gør, at jeg nu overvejer, om jeg
skal sælge mit hus. Det er bare rigtig ærgerligt.
Alt i alt syntes jeg ikke, at dette projekt passer ind i byen og at det
er et alt for stort et projekt til vores lille landelige by.
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

17.03.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarJeksen - Dafolo
J6WQRU5

Side 2 af 2
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Form rev. 1.0.0
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Jeg er imod opførelsen af projekt Vildmarken, da jeg kan se en række ulemper og faktisk ikke nogle fordele.
Personligt:
Jeg er i sin tid flyttet til Jeksen for at være tæt på naturen, og da vi købte vores hus, var et af argumenterne
for at købe, at man kunne se ud over mark og skov.
Her er et billede af udsigten fra min have :

Det er vel logik for de fleste, at jeg ikke ønsker at bytte den ud med udsigten til et boligområde.
Udsigten er et aktiv for huset og opførelse af projekt Vildmarken vil naturligvis påvirke salgsprisen for mit
hus negativ.
Så er der vel ikke så meget mere at sige om det.

Byen:
Antagelser:
I projektbeskrivelsen for projekt Vildmarken har man lavet nogle antagelser jeg synes er forkerte. Man
prøver at tegne et billede af Jeksen som en landsby der er i gang med at blive afviklet og at der skal vækst
til for at rette op på det.
Dette mener jeg langt fra er en rigtig antagelse.
Jeksen er en velfungerende landsby, hvor vi kender hinanden og hvor vi har en række fællesarrangementer

hen over året og vi har også en velfungerende beboerforening.
Det har også vist sig at det ikke er problematisk at sælge de huse der har været til salg i Jeksen, så
argumentet om at vi har brug for vækst for at tiltrække nye købere holder ikke.
Jeg ved at der stadig er huse til salg i Jeksen, men et velholdt hus til den rigtige pris er ikke svært at sælge i
Jeksen.
Integration med det eksisterende Jeksen:
Projekt Vildmarken lægger hverken i forhold til beliggenhed eller som koncept op til integration med det
eksisterende Jeksen.
Der er ingen naturlig integration med resten af Jeksen da området vil få sin egen indkørsel og alle de
eksisterende huse i Jeksen, der grænser op til boligområder har tilgang til deres huse fra Allegade eller
Rønnevænget dvs den modsatte vej.
Der opføres 24 ens huse som folk vil flytte ind i over en kort periode, og der er godt nok lagt op til en
fællesskabstanke, men som jeg ser det bliver det et fællesskab der vil slutte sig om sig selv.
Da der er fællesområder som skal holdes (og fælles udgifter), vil man også fra start sætte alle husejere i en
forening med en møderække – minimum en årlig genralforsamling.
Det er her man vil mødes og debattere problemstillinger, der har med Vildmarken at gøre og har man ikke
her lagt kimen til, at man reelt har lavet en beboerforening nummer 2 i Jeksen ?

Regnvandssø
Denne vinter har vel med al tydelighed vist at vi kan forvente at vores vejr bliver mere ekstremt.
En regnvandssø vil potentielt kunne gå over sine bredder med store konsekvenser for beboere på
Rønnevænget.
Man har her skabt et potentielt problem som vi ikke tidligere har haft.
Hvis søen skal optage regnvand for området vil den også i tørke perioder kunne tørre ud. Jeg forestiller mig
at dette kunne generere lugtgener – igen et potentielt problem vi ikke tidligere har haft.

Trafik
Alle der bor i Jeksen ved hvor svært det er at komme ud Randersvej om morgenen.
Hvis projekt Vildmarken bliver opført vil man forværre denne situation, da man må forvente 48 biler mere
føjet til morgentrafikken
Hvis man bor i Jeksen er man nødt til at have 2 biler, og medmindre man skal til Hørning så skal man ud på
Randersvej om morgenen.
Huspriser generelt i Jeksen
Når man bygger 24 nye huse i en relativt lille landsby kan det ikke undgå at påvirke markedskræfterne i
forhold til udbud og efterspørgsel.
Som ejer af et af de eksisterende huse i Jeksen vil man derfor kunne se frem til generelt lavere huspriser for
de eksisterende huse i Jeksen.
Dette er naturligvis en antagelse – men rent logisk giver det mening.
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

18.03.2020

Høringssvar på foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Høringssvar vedrørende foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Søren

Efternavn

Morbech

Vejnavn

Allegade

Husnummer

2

Etage
Side/Dør
Postnummer

8362

By

Hørning

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Hej
Jeg vil støtte op omkring de naboer som vil bliver berørt at deres
udsigt vil forsvinde og at der vil komme noget mere støj i dette
ellers fredelige område.
Og så vil jeg forslå at der bliver kikket på de to kryds ud mod
Randersvej. Lige nu er det meget svært at komme ud om morgen
og med en evt. øget trafik så bliver det ikke nemmere.
Mvh
Søren Morbech

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

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

18.03.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarJeksen - Dafolo
PQBEI38

Side 1 af 1

01.02.05P16
Form rev. 1.0.0
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

18.03.2020

Høringssvar på foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Høringssvar vedrørende foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Åse

Efternavn

Sloth

Vejnavn

Allegade

Husnummer

29

Etage
Side/Dør
Postnummer

8362

By

Hørning

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Skriver på vegne at alle i husstanden (2 voksne) Vores generelle
holdning er, at vi er imod projektet som forslaget er nuværende.
24 boliger er for mange for en by af Jeksen størrelse. Stor fare for
at der vil opstå 2 landsbyer i 1 landsby. Det vil blive svært at
samle nuværende by med evt. ny bebyggelse uden fællesareal.
De få borde/bænke som er foreslået ved regnvandsbassin, er
ikke nok til at udvikle fællesskab.
Den øgede trafik der uvægerligt vil blive med 24 nye boliger, vil
give øget trafikbelastning gennem byen...der er i forvejen MEGET
gennemkørsel af hurtig kørende biler. Desuden vil det blive svært
med udkørsel på Randersvej morgen og aften, hvor der i forvejen
er trafikale problemer i disse perioder.
Der er stor risiko for at 24 boliger ikke kan sælges i Jeksen, med
fare for at boligerne efterfølgende skal udlejes. Vi er i forvejen
bekendt med en del udlejning af huse i byen, og vores erfaring er,
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at lejere ikke har interesse i fællesskabet.
Ser med stor undren på, at der ikke nuværende er tænkt på,
hvordan opvarmning skal ske af 24 nye boliger.
Færre boliger (max 12) med fællesareal/evt. fælleshus centralt
mellem nuværende by og ny bebyggelse kunne byen måske
"bære"
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

18.03.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarJeksen - Dafolo
KPHG72H
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

18.03.2020

Høringssvar på foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Høringssvar vedrørende foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Pernille Sloth

Efternavn

Madsen

Vejnavn

Allegade

Husnummer

33

Etage
Side/Dør
Postnummer

8362

By

Hørning

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Grundlæggende er ideen om udvidelsen af Jeksen god, men
synes der er tale om alt for mange huse set i forhold til tilvækst,
øget trafik og det generelle landsbyliv. Byen er allerede presset
ifht. trafikale problemer fra Randersvej, og dette vil kun blive
værre ved en vækst på op til 100 personer. Mange bor i Jeksen,
fordi det er en lille by, men ro og smukke omgivelser. Dette vil
blive udfordret med en forøgelse af 24 husstande.
Jeg kan have en bekymring for, at man med 24 nye huse får en
by med to små landsbyer i stedet for en samlet. Særligt med
henblik på, at der i den nye plan ikke er taget ordentlig stilling til
hvordan den "nye by" og "gamle by" skal kunne skabe et
fællesskab - udover en lille sø og et par borde.
Jeksens nuværende beboer, som kunne have grund til at flytte og
sælge derse hus, vurderes at få det svært når de skal sælge
deres huse med 24 nye i "baghaven". Det er i forvejen ikke nemt
at sælge et hus i Jeksen.
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Overvejelser omkring et evt. salg af byggegrunde burde
overvejes således, at tilflyttere selv har mulighed for at bestemme
design af hus. Samt ønske om færre byggegrunde, evt. 12 eller
mindre.

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

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

18.03.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarJeksen - Dafolo
M5QX6HO

Side 2 af 2

01.02.05P16
Form rev. 1.0.0
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Jeg bor op til marken. Så mange huse vil helt klart tage den udsigt, som jeg har til mark og skov.
Dernæst er der den ekstra trafik der vil påvirke byen rigtig meget. Det er jo ikke bare 24 biler, men 48.
For vil man som børnefamilie bo på landet, kræves der to biler.
For øvrigt blev der jo også nedlagt buskørsel til og fra Jeksen i week-enden for flere år siden.
Derfor stemmer jeg nej til forslaget.
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

18.03.2020

Høringssvar på foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Høringssvar vedrørende foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Bjarne

Efternavn

Rasmussen

Vejnavn

Allegade

Husnummer

30

Etage
Side/Dør
Postnummer

8362

By

Hørning

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Vi har meget trafik gennem Jeksen, flere dage for meget trafik.
Meget -for meget trafik på Randersvej - ofte farlige situationer altid svært at komme ud på Randersvej om morgenen og igen
aften.
Fredag eftermiddag er det helt umuligt at komme ud på
Randersvej, her oplever vi resultatet af kø på motorvejen. Alt
dette giver selvfølgelig også gener igennem Jeksen/Allegade.
Vi har gennem tiden forsøgt med forskellige tiltag til trafik
dæmpning, men med mange busser, er løsningen med ingenting
det bedste.
Hvor skal vores børn lærer at cykle, bestemt ikke her i byen.
Men byen vores "gamle" huse, os der bor her, vi kan og bør ikke
påduttes mere trafik. Nok er nok!!
24 huse/48 biler, hvad er det for en plan?
Er Jeksen gl. by tænkt ind i planen?
Er der tænkt plads til byens beboer?
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Huse flotte planer, områder kan tegnes smart og flot, men
virkeligheden, alt det som skal fungerer, alt det som ikke kan
tegnes smart, det er os med de gamle huse, huse som vi er glade
for naturen som vi glædes over hver dag, og nyder sammen med
de mange som kommer, for at vandre, løbe eller afholde mange
cykelløb.
Jeg er bekymret for at Jeksen bliver en opdelt by, det nye Jeksen
og gamle Jeksen.
Tegningerne over Vildmarken viser hvordan jorden bliver max
udnyttet. Alle de huse der vender ud mod udstykningen, får
MAST nye huse ind på matriklen, ingen hensyn, provokation for
max udnyttelse, det er umiddelbart første tanke. Hvor bliver de
"gamle" borger i Jeksen tænkt på, dem der bor ud mod
udstykningen som også har købt hus for at nyde naturen?
Bekymringen!!
Vores gamle huse kan ikke blive solgt.
Flere huse bliver lejet ud.
Vi har leje boliger i Jeksen, hvor
meget vi som by end har forsøgt,
er det svært/umuligt at få dem til
at integreres i byen.
En ellers velforberedt arkitekt/projektansvarlig havde ingen ide til
opvarmning af husene, det tror jeg ikke på, noget må være skjult!!
Ny Jeksen - Gl. Jeksen.
Dette bliver for stor en omkostning for Jeksen .
NEJ TAK TIL UDBYGNING!!!

Gamle gode Jeksen borger vælger at fraflytte.
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

18.03.2020

Se signeringsoversigt
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

18.03.2020

Høringssvar på foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Høringssvar vedrørende foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Helge

Efternavn

Willumsen

Vejnavn

Rønnevænget

Husnummer

4

Etage
Side/Dør
Postnummer

8362

By

Hørning

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Kommentarer til projekt Vildmarken Jeksen.
Den påtænkte sø vil have en højdeforskel på ca. 2 meter, så den
lave ende der i forvejen ofte står under vand, vil blive endnu mere
oversvømmet.
Det må forventes, at der bliver etableret en overløbssikring.
Forud for borgermøde den 5. marts indløb der en meddelelse i eboks med orientering om, at der ville blive at fællesareal syd for
projektet mod Randersvej.
På mødet den 5. marts blev det oplyst, at der IKKE bliver et
fællesareal i projektet.
Vi savner en bekræftelse på, at der ikke bliver et fællesareal.
Det vil forøvrigt blive vanskeligt at komme til det påtænkte
fællesareal , da frednings linjen løber ved det oprindelige skel på
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matr.nr.: 10 u, og er forøget med 8,42 mtr. fredet jord, ialt ca. 20
m2.
Jeg har den fornødne viden, da jeg er ejer af arealet.
Jeksen, den 18. marts 2020.
Helge Willumsen
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

18.03.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarJeksen - Dafolo
ND1LLWT

Side 2 af 2

01.02.05P16
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0

16

Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

18.03.2020

Høringssvar på foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Høringssvar vedrørende foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Kristina

Efternavn

Vejborg

Vejnavn

Allegade

Husnummer

27

Etage
Side/Dør
Postnummer

8362

By

Hørning

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Nr. HoeringssvarJeksen - Dafolo
YI2M91T

efter at have hørt og set jeres forslag er jeg stadig fuldstændig
uforstående får, hvorfor i ikke på forhånd havde tegninger over et
fælles område.
Et fælles område SKAL der simpelthen være hvis det her skal
kunne fungere og "nye" og "gamle" skal kunne lære hinanden at
kende. det kan ikke understreges HVOR VIGTIGT det er for
byens helhed.
så mit forslag vil helt klart være at have tegninger klar med ideer
til at fælles område.
jeg er klar over at markerne omkring er fredet område, men
måske der kan komme kompensation fra kommunens side til at
må udnytte et areal til fælles ophold. Derudover så VED jeg at
man kan flytte et regnvands bassin hen hvor man vil, jeg er klar
over at det kan koste flere penge men det kan lade sig gøre. Min
ide er helt klart at flytte det op omkring hvor nuværende
boldbaner er nu også lave det til et område men med eventuel en
grill hytte og en shelter eller to. vi er mange mennesker i byen
som elsker ude livet (blandt andet derfor vi bor her) men her
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fortsat fra foregående side...
kommer også rigtig mange vandrer igennem byen.
HVIS det her kommer videre så vær mere forberedt næste gang
og have byens beboer i tankerne og ikke kun de nye og DERES
fællesskaber. Hav tegninger klar som viser jeres interesse i den
nuværende del af byen. og eventuelt ta en snak med
Skanderborg forsyning omkring regnvands bassinet og hvor vidt
det kan oversvømme som nogen også havde bekymringer om.
Der blev sagt at de ikke kan oversvømme, men det passer jo
ikke. det er sket og set før.
VÆR FORBEREDT NÆSTE GANG.
Held og lykke.
Jeg er meget spændt på hvad der kommer til at ske med denne
proces
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

18.03.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarJeksen - Dafolo
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

18.03.2020

Høringssvar på foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Høringssvar vedrørende foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Kirsten Tholstrup

Efternavn

Jensen

Vejnavn

Jeksen Dalvej

Husnummer

50B

Etage
Side/Dør
Postnummer

8362

By

Hørning

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Vildmarken- ja hvis bare det var en vildmark man havde planer
om ville det være så fint -at starte nybyggeri med alt hvad det
indebærer at ressourceforbrug, støjgener, mere trafik,
miljøbelastning er vel alt andet end bæredygtigt. Lad os værne
om natur, udsigt, ro. Vi mener ikke et byggeri af den størrelse
passer ind i området - en øgning af befolkningen på 50 procent er
alt for meget. Hvordan tænker man adgangsforholdene skal være
til det rekreative område? Og hvad skal det bestå af?
Græsslåning x flere ugentligt? Udsigt forringes med efterfølgende
værditab for mange i byen - hvordan vil man overvåge byggeriet
og sikre, at bygherre ikke overskrider regler på området? Synes
alt i alt at det er en helt igennem dårlig ide´med udbygning af
byen i dette omfang og er på alle måder modstander af det.

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

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

18.03.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarJeksen - Dafolo
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Jeksen d.170320

Hermed min kommentar til det foreslåede byggeprojekt ” Vildmarken ” i Jeksen

Umiddelbart et flot projekt, der dog efter min mening er for stort ( læs: for mange huse ) til, at vi,
De nuværende beboere, vil få andet end ulemper ud af det .

Frygten er :
Det bliver en by i byen. Med så mange ens og samtidig opførte huse, vil ” de nye ” have nok og rigeligt
I at skulle forholde sig til hinanden og de fælles ting og tiltag som et nyopført kvarter naturligt har.
Projektet indbyder ikke til, at der, som nu på Allégade, vil foregå en naturlig trafik forbi / mellem husene.
Altså ; at nye og gamle beboere naturligt falder i snak ??
Som en ballon, hvor al trafik skal ind og ud via Gl. Ryvej.

Trafikken i byen øges voldsomt ( 24 huse x 2 biler )
Eller kan vi forvente bedre bus-betjening ?

Forslag :
Projektet reduceres til f.eks max. 14 huse, der alle placeres så langt mod øst på arealet som muligt.
Dette for at skåne de nuværende beboere mod pludselig at blive ” rækkes-hus beboere ”
Det nuværende fælles-areal ” vendes ” 90 gr. Jorden sælges fra til kommunen, nu som ” by-jord ”
Byen har brug for et fælles-areal, og da især hvis der bebygges yderligere.

Er udmærket klar over, at vores boldbane pt. Er på venligt udlån, men den er vigtig for byen.

Mindre og ældrevenlige boliger, ja måske ?, men uden bil / kørekort er det ikke realistisk at bo i Jeksen.

Sven-Erik Frederiksen
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

18.03.2020

Høringssvar på foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Høringssvar vedrørende foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Torben Holtgaard

Efternavn

Christiansen

Vejnavn

Allegade

Husnummer

22

Etage
Side/Dør
Postnummer

8362

By

Hørning

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Nr. HoeringssvarJeksen - Dafolo
J32JP93

Jeg synes at der er rigtig godt, hvis der kan komme mere liv i
landsbyen. Det synes jeg, at der er der brug for hvis vi skal
fastholde at kunne lokke både unge, ældre og dem midt imellem
til.
Men jeg tænker at 24 huse er for meget at bygge på en gang, da
vi i forvejen kun er ca. 50 husstande i byen i forvejen.
Jeg synes, at der skal være færre huse, men hvis der kun kan
bygges 24 i forhold til projektet, synes jeg at det skal bygges i
etaper, hvis det skal have en chance for at hænge sammen med
resten af byen.
På den måde er man også sikker på at få solgt husene, så det et
ikke bliver nødvendig at leje dem ud, da vi har erfaring med at
lejere ikke på samme måde vil investere deres liv i landsbyen.
Jeg har vedlagt en kopi af området med mine amatør streger
tegnet ind omkring hvordan det kunne se ud.
Hvis der skal bygges mange huse, så kan det efter min mening
kun gøres på flg. måde:
Et byggeri i 1-2-3 etaper, som skal være solgt inden næste etape
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fortsat fra foregående side...
bliver bygget. Etape 1 og 2 (den røde på tegningen). etape 3 (den
blå på tegningen).
Hvis der var færre huse kunne man jo nøjes med at bygge i 2
etaper.
Det allervigtigste i hele projektet er efter min mening imidlertid, at
der bliver et fælles areal/boldbane (den gule på
tegningen)mellem den gamle by og Vildmarken, således at det
også i fremtiden kan blive en landsby, hvor man kan mødes og
dyrke fællesskabet.
Hvis man ikke får lavet den sammenhæng så synes jeg ikke, at
det er en god ide og udbygge landsbyen med så mange huse og
jeg tror heller ikke det kan lade sig gøre, at få opbakning til
projektet.
Desuden synes jeg at der skal være en grøn kile mellem de
eksisterende huse og de nye, der bliver bygget, så det ikke bliver
for kompakt og tæt, så man kan stadig kan fornemme, at man er
på landet.

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

Bilag
Uddybende høringssvar
- Vildmarken.jpg

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

18.03.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarJeksen - Dafolo
J32JP93
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

19.03.2020

Høringssvar på foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Høringssvar vedrørende foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Mogens

Efternavn

Rasmussen

Vejnavn

Allegade

Husnummer

15

Etage
Side/Dør
Postnummer

8362

By

Hørning

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Mine bekymringer går på, at det nye boligområde, lægger sig tæt
op af de gamle eksisterende huse.
Jeg er meget åben over for udvidelse af Jeksen, og vil til en hver
tid tage godt imod nye beboere,
dog mener jeg at så stor et projekt på en gang 24 huse,vil gør at
man som ny borger i Jeksen ikke på samme måde ville integrere
sig i det lille lokal samfund, og vores velfungerende
beboerforening, da man som jeg hører det, vil lave sin helt egen
forening.
Min bekymring går også på, at projektet vil øge trafikken gennem
byen, hvor der i forvejen er megen trafik, og utrolig vanskeligt at
komme ud af byen specie
lt i den nedre ende af byen, hvor krydset er meget belasted af
trafik til bla. motorvejen.

Nr. HoeringssvarJeksen - Dafolo
RHD67KJ
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Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

19.03.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarJeksen - Dafolo
RHD67KJ

Side 2 af 2

01.02.05P16
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0

21

Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

19.03.2020

Høringssvar på foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Høringssvar vedrørende foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Michael og Trine Halling Holst

Efternavn

Madsen

Vejnavn

Rønnevænget

Husnummer

3

Etage
Side/Dør
Postnummer

8362

By

Hørning

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Nr. HoeringssvarJeksen - Dafolo
ARDOKBP

Vi er bekymret for Bygherre/Projektudviklers ide omkring
Gårdhavehuse i Jeksen af flere årsager.
1.
Bygherre virker utroværdig med sit oplæg, da
fællesarealet ikke var en del af projektet som oplyst til
kommunen/os beboere. Det virker som en strategisk og bevist
handling.
2.
Der kan være nogle der ikke er mødt op til mødet/ikke
besvare høringen, da de tror at fællesarealet bliver bevaret og
derfor ikke engagerer sig. Der burde blive sendt en ny oplysning
ud via e-boks til alle vedr. dette, som det mindste.
3.
Det viste areal til høringsmødet svarer ikke overens med
det udsendte via e-boks. Bygninger og områder er kommet
tættere på skel og læghegn er forsvundet ift. det der blev vist til
mødet kontra det der blev udsendt. Hvilken tegning gælder..
4.
Projektudvikler/Bygherre er rygtet for ikke at have sine
godkendelser i orden - vi er meget bekymret for slut produktet og
om han overholder de retningslinjer kommunen vil komme til at
give ham i tilfælde af en godkendelse af projektet.
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5.
Vi tror ikke på at husene kan blive solgt, da bygherre i
forvejen har flere huse til udlejning i Jeksen, frygter vi blot en
udvikling i den retning. Da lejerne ikke er så deltagende i
beboerforeningens arrangementer vil Jeksen blive en by i social
afvikling i stedet for social udvikling.
6.
Det vil være et stort tab for Jeksen ikke blot at miste
fællesarealet, men også det at der ikke er tænkt en bro i mellem
gammel og ny by ind i projektet. F.eks. hvor skal de 24 nye huses
beboere holde fælles arrangementer plus de eksisterende
beboere. Det vil blive umuligt at integrere den nye bydel.
7.
Spørgsmål: Har Jeksen beboerne ikke hævd på
fællesarealet eftersom vi har haft brugsret så længe?
8.
Veje, det er i forvejen en udfordring at komme ud af
Jeksen, med 24 nye boliger bliver dette kun værre. Der er så
dårligt udsyn i bunden af Jeksen at det kan være svært at komme
ud af Jeksen denne vej. En rundkørsel ville formentlig afhjælpe
dette.
9.
Offentlig transport, hvordan skal de nye beboere og
deres børn komme i skole og på arbejde med den offentlige
transport der er tilgængelig i Jeksen pt.?
10.
Skole: Hvor skal eventuelle nye skolesøgende børn gå i
skole og er der overhovedet kapacitet på de omkringliggende
skoler, hvis Veng Skole lukker og skolebussen forsvinder?
11.
Opvarmning af boligerne, er der tænkt på dette? Da der
ikke er fjernvarme eller lign., så skal de opvarmes via lokal
opvarmnings kilder. Der er flere løsninger der ikke kan bruges
grundet de tæt liggende huse. Her tænker vi på røg og støj gener.
12.
Søen/regnvand-bassinet har umiddelbart ikke en
overløbsvej andet end direkte ind på vores grund. Der skal sikres
at der etableres en overløbsvej til de store mængder regnvand,
der vil komme hvis hele marken bliver til huse og asfalt, så det
forbliver i bassinet og ikke kommer ind på vores grund.
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

19.03.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarJeksen - Dafolo
ARDOKBP
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

05.03.2020

Høringssvar på foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Høringssvar vedrørende foroffentlighed for nyt boligområde i Jeksen
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Jette

Efternavn

Schultz

Vejnavn

Allegade

Husnummer

12

Etage
Side/Dør
Postnummer

8362

By

Hørning

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Jeg ønsker IKKE der skal bygges noget . Vi bor lige ud til det
areal der påtænkes at blive bygget på. Og jeg ønsker ikke
bebyggelse så tæt på. Det er derfor vi bor her. Vi kommer til at
miste den smukke udsigt vi har ud over Jeksendalen.. Og så
kommer der sikkert beplantning som tager al lyset i vores
have .for ellers får vi frit udsyn ud til det nye område.
Så det bliver et stort NEJ TAK herfra .

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

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

05.03.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarJeksen - Dafolo
G06XD6W
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