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Indsigelser/ ændringsforslag og bemærkning til offentlig Høring på Lokalplan 1160, Etagebebyggelses på
tovet 8-12 i Galten fra ejerne fra Søndergade 1.

1.Efterspørgsel af mere nøjagtig beskrivelse af afstand fra bygningen til Skel på tegninger.
2. Indsigelser mod udsigt til vores have fra Altan og karnapper.
3. Indsigelser mod offentlig sti.
4.Cykelparkering
5. Bilparkering
6. Affaldscontainerplads til Søndergade 1

1.Efterspørgsel af mere nøjagtig beskrivelse af afstand fra bygningen til Skel på tegninger.
Vi vil gerne oplyses om hvor tæt etagebyggeriet ligger på vores Skel i antal meter.
Vi synes tegningen på figur 6 side 10 og figur 7 side 11 ikke viser det tydeligt.
Vi kan ikke se hvor bygningen starter stopper i forhold til vores have. Vil I sende et bedre billeder til os
inden mødet på torsdag?

2. Indsigelser mod udsigt til vores have fra Altan og karnapper.
Vi har indsigelser mod at der opføres altan og karnapper ud til vores baghaven, da der i forvejen er
væsentlige indbliksgener ved selv etagebygningen. Vi håber virkelig at I tager det hensyn til os. På
tegningen figur 7 side 11 ser det desværre ud til at I har planlagt altaner.
3. Indsigelser mod offentlig sti.
Vi har indsigelser mod at der opfører en offentlig sti lige bag vores plankeværk/skel, da vi vil få støjgener fra
trafik af gående mennesker, cyklister og scootere.
Der er i forvejen en fin sti imellem Søndergade 1 og Søndergade 3.
Vi håber virkelig at I vil tage det hensyn til os så vi ikke bliver omringet af stier.

4. Indsigelser mod Cykelparkering .
Vi gør indsigelser mod etablering af cykelparkering lige op af skel pga. støjgener op til vores have.
Vi tænker at I sagtens kunne finde et andet sted til cykelparkering.

5. Ønsker en bekræftelse på ingen etablering af P-pladser foran vores bolig og garage
Vi ønsker en bekræftelse på, at der ikke bliver etableret p-pladser foran vores bolig og vores garage, som
der var lagt optil i første udkast til lokalplan 1160. Dette kan ses på de første tegninger der hænger i
vinduet påd et tidligere supermarket ud mod torvet. Vi har tidligere kontaktet jer telefonisk om dette. Dog
ser det ud fra de seneste tegninger ud som om disse P-pladser er blevet sløjfet.
6. Affaldscontainerplads til Søndergade 1.
Vores nuværende affaldscontainer placering kan vi ikke se, at den er tænkt ind i lokal planen. Vi oplever at
vores affaldscontainere bliver benyttet at andre. Den øgede trafik af mennesker vil med sikkerhed øge
benyttelsen af vores affaldscontainere. En extra udgift vi vil undgå med flere containere/tømninger. Vi
foreslår i bygger en form for aflukket affalds-ø til os eller kompenserer os på anden vis.

Vi forventer svar snarest muligt gerne inden høringsmødet torsdag den 25.juni.

Venlig hilsen
Ejerne af Søndergade 1
Brian Tony Nielsen
Dorte Bladt Andersen
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Fra: Hanne Majgaard <Hanne.Majgaard@skanderborg.dk>
Sendt: 26. juni 2020 10:01
Til: Mikkel Lindskov Petersen <Mikkel.Lindskov.Petersen@skanderborg.dk>
Emne: Sv: INFO til Byrådet: Forlængelse af høringsperioden for Lokalplan 1160 - Etagebebyggelse
på Torvet 8-12 i Galten

Hej Mikkel.
Vil lige gøre opmærksom på vedr. lokalplan 1160, skal der være focus på parkeringspladser
til handicappede skal være 5 x 4 meter. Husk også vigtigheden af størrelse af elevatorer
skal kunne rumme kørestole. Det kan være det er sådan, men har ikke kunnet finde
størrelse på disse 2 ting. Det er i øvrigt rigtig dejligt, der bliver bygget nyt.
God sommer
Med venlig hilsen
Hanne Majgaard

