
 
 

Fra: Karin Markussen På vegne af Post Fritid og Fællesskab 

Sendt: 18. september 2015 08:21 
Til: Post By og Landskab 

Emne: VS: Indsigelse til lokalplanforslag nr. 1096 for solvarmeanlæg ved Vestre Ringvej og Hovedvejen i 
Hedensted af 28.08.2015. 

 
 
 

Fra: Karen Munk [mailto:45kmunk@gmail.com]  

Sendt: 17. september 2015 16:03 
Til: Post Fritid og Fællesskab 

Emne: Indsigelse til lokalplanforslag nr. 1096 for solvarmeanlæg ved Vestre Ringvej og Hovedvejen i 

Hedensted af 28.08.2015. 

 

Grundejerforeningen Skovparken har på sit møde den 16. 09. 2015 vedtaget følgende 

ændringsforslag til lokalplan 1096: 

 

Grundejerforeningen bedre om en fremtidssikring af Vestvejen. 

 

Grundejerforeningen anmoder om at solfangeranlægget flyttes længere mod sydvest, så der bliver 

plads til en fremtidig cykelsti/fortov i lighed med anlægget ved Dalbyvej og ved Constantiavej. 

 

Trafikmængden på Vestvejen er stærkt stigende af hurtig færdsel mod Motorvejen og mod 

industriområdet 

 

Vi ser iøvrigt mod hensigten en stærk stigning af trafikmængden af bløde trafikanter, cyklende og 

gående, på Vestvejen. 

 

En efterfølgende udbygning af Vestvejen vil ellers gå ud over det anførte 10 meter hegn eller 

medføre enorme meromkostninger og en total ødelæggelse af fjernvarmeværkets solfangeranlæg. 

 

Endelig vil det give et smukkere billede, hvis hegnet kan trækkes lidt længere væk fra vejen.  

 

Vi går ud fra, at kommunen har helt styr på følgevirkningerne af en evt. lækage af 

solfangeranlægget, hvorfor vi ikke har gjort indsigelse herom. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Ove Gundersen 

Formand for Grundejerforeningen Skovparken. 
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