
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Notat over bemærkninger fra idéfasen 
 

 

 

Notat over bemærkninger – Idéfasen for udvidelsen af Rask Mølle Varmeværk 

 

 

Nr.  Navn, Adresse Bemærkningens resumé 

1 Møllersmindevej 

37, 8763 Rask 

Mølle 

a) Ønsker at tanken placeres et andet sted – mere afsides. Enormt ked af den 18 meter høje tank som bli-

ver byens vartegn som vi skæmme og kaste skygge over byen 

 

b) Foreslår at der opføres to tanke på den halve højde ved siden af hinanden, et beplantningbælte hele ve-

jen rundt der kan skjule tankanlægget samt at tanken dekoreres i et natur farvetema 

2 Stenkærgård 45, 

8763 Rask Mølle 

a) Finder det positivt og i rettidigt omhu at fjernvarmen udvides i Rask Mølle, så de gasforsynede boligom-

råder kan tilslutte sig den økonomiske fordelagtige fjernvarme. Elkedlen giver mulighed for at udnytte lave 

priser på elnettet i fjernvarmeproduktionen og elkedlen medvirker til at der kan modtages overskudsvarme 

fra andre virksomheder. Det vil fremtidssikre og muligvis billiggøre varmeforsyningen i Rask Mølle. 

 

b) Finder anlægget meget højt. Anbefaler alternativ placering ved Raskvej i stedet for den nuværende pla-

cering der er indkørsel til Rask Mølle. 

  

c) Ønsker at der udbydes en arkitektkonkurrence omkring udformning og udsmykning af anlægget.  

3 Stenkærgård 4, 

8763 Rask Mølle 

a)Ønsker at sige tak for et godt borgermøde og støtter projektet  

 

b) Ønsker at planlægningen går i gang og at der udsendes en tidsplan hurtigst muligt, da mange boliger 

har gaskedler der snart ikke virker mere   

4 Stenkærgård 26, 

8763 Rask Mølle 

a) Godt og spændende borgermøde.  

  

b)Støtter projektet da beboer selv ønsker at tilslutte sig fjernvarmen og da fjernvarmen er en fremtidssik-

Notatark 

 
Sagsnr. 01.02.00-P16-3184-21 

Sagsbehandler 

Maja Rasmussen 

 

10.2.2022 



 

2 

 

ret varmekilde i Rask Mølle. Derudover kan bruges overskudsvarme og udnyttes billigt strøm fra elnettet 

og dermed undgås det at der installeres flere brændeovne i byen.  

5 Stenkærgård 50, 

8763 Rask Mølle 

a) Støtter projektet, da beboer ønsker at tilslutte sig fjernvarmeforsyningen. Dertil at det opføres i nærme-

re fremtid.  

 

6 Stenkærgård 32, 

8763 Rask Mølle 

a) Støtter projektet og håber, at der gives grønt lys fra Kommunalbestyrelsen. Varmepumper vil medfører 

støjgener og give anledning til nabokonflikter 

7 Stenkærgård 38, 

8763 Rask Mølle 

a) Støtter projektet, da beboer/e ønsker billigere, fremtidssikret og miljøvenlig fjernvarmeløsning.  

 

8 Boringvej 14, 

8763 Rask Mølle 

a) Mener i overordnet omfang at udvidelse af fjernvarmeforsyning er en god idé for Rask Mølle 

b) Meget uheldig placering der ligger lige bag ved pågældendes ejendom. Den høje tank vil være grim at 

se på for alle i byen. Hverken udsmykning eller beplantning vil kunne skjule en tank der er så høj. Hvis 

placeringen fastholdes forbeholder pågældende sig retten til at søge erstatning for ejendommens værdifor-

ringelse.  

9 Stenkærgård 48, 

8763 Rask Mølle 

a) Støtter projektet og udvidelsen af fjernvarmeforsyningen i Rask Mølle og ønsker selv at tilslutte ejen-

dommen til fjernvarme 

b) Ønsker at afskærme anlægget ud mod Skanderborgvej evt. med plankeværk omkring. Henviser til et 

flot anlæg i Tarm. 

10 Møllersmindevej 

2, 8763 Rask Møl-

le 

a) Ønsker at tanken udsmykkes med mat mørkgrå farve, og foreslår at der kan males motiver af sorte 

møller så tanken får karakter af et vartegn for Rask Mølle. Dertil ønskes det at etableres et beplantnings-

bælte omkring anlægget.  

 

11 Stenkærgård 11, 

8763 Rask Mølle 

a) Støtter projektet og udvidelsen af fjernvarmeforsyningen i Rask Mølle. Ønsker selv at tilslutte sig.  

12 Lupinvej 4, 8763 

Rask Mølle 

a) Støtter projektet  

b) Ønsker at tanken skjules mest muligt med nedgravning, beplantningsbælte.  

c) Ønsker at tanken udsmykkes med farver der ikke giver genskin samt tilføjelse af rekreative tiltag ek-

sempelvis bænke, legeredskaber eller formidling af grøn energi. 

13 Stenkærgård 44, 

8763 Rask Mølle 

a) Støtter projektet og ønsker selv at tilslutte sig fjernvarmen 

 

b) Anbefaler at Rask Mølle Varmeværk køber hele trekantsstykket til senere opstilling af solceller og ud-

trykker at tanken kan udsmykkes med et motiv af en mølle som et vartegn for byen 

14 Møllersmindevej 

1, 8763 Rask Møl-

le 

a) Støtter projektet på grund af klima- og miljømæssige gevinst anlægget vil give kommunen og byen.  

 

b) Ønsker at tilbyde sin matr. nr. 15h Boring By, Hvirring som en udvidelse af projektområdet. Det menes 

at tanken er bedre placeret på denne matrikel, så det undgås at inddrage god landbrugsjord 
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15 Stenkærgård 2, 

8763 Rask Mølle 

a) Støtter projektet og ønsker selv at tilslutte sig fjernvarmen 

16 Østbirk Bygnings-

industri A/S 

a) Støtter projektet og udtrykker stor ros til bestyrelsen i Rask Mølle Varmeværk for fremsynetheden  

 

b) Mener at det er en god placering til mindst mulig gene for boligområderne i byen 

 

 

 Opbakning til projektet (12 høringssvar ud af 16)  

 Ønsker at tilslutte sig fjernvarmen (8 høringssvar ud af 16)  

 Ønske om en anden placering i større afstand fra boligområder samt kritik, der relatere sig til placeringen af anlægget (4 hø-

ringssvar ud af 16) 

 Beplantningsbælte, anden afskærmning omkring anlægget eller nedgravning (4 høringssvar ud af 16)  

 Udformning og udsmykning af anlægget (4 høringssvar ud af 16) 

 



Fra:
Til: Post Plan og Stab [Planogstab@hedensted.dk]
Sendt dato: 12-02-2022 18:09
Modtaget Dato: 12-02-2022 18:09
Vedrørende: Angående fjernvarme på Stenkærgård i Rask Mølle

Rask Mølle den 12.02.2022
Vi syntes det er en rigtig god ide, med udvidelse af varmeværket i Rask Mølle.
Så vi kan modtage fjernvarme på Stenkærgård i Rask Mølle.
Det bakker vi op om.
Med venlig hilsen

Stenkærgård 11
8763 Rask Mølle



Fra:
Til: Post Plan og Stab [Planogstab@hedensted.dk]
Sendt dato: 10-02-2022 05:50
Modtaget Dato: 10-02-2022 05:50
Vedrørende: Høring - udvidelse Rask Mølle varmeværk

Hej 

Vi syntes det er en rigtig god ide at udvide så varmeværket kan dække flere huse. 
Da vi byggede hus for 13 år siden var det ikke muligt at blive koblet på Rask Mølle varmeværk og jordvarme var ikke tilladt pga
drikkevand, så vi endte desværre på gasforsyning. Det vil være godt at kunne komme på varmeværket. 

Eneste bemærkning er at man burde sikre at det er okay ud fra Skanderborgvej. Evt med noget plankeværk. I Tarm ser et ligende
anlæg ikke pænt ud når man kører forbi har jeg hørt. 

Med venlig hilsen 
 

Stenkærgård 48 
8763 Rask Mølle 



Fra:
Til: Post Plan og Stab [Planogstab@hedensted.dk]
Sendt dato: 08-02-2022 17:55
Modtaget Dato: 08-02-2022 17:55
Vedrørende: Høring fjernvarme Stenkærgård nr 50

Hej 
Vi fra Stenkærgård 50, vil rigtig gerne bakke op om at få fjernvarme på Stenkærgård. 
Vi har et brændende ønske om at få det tilslutte. Så vi håber meget på at det vil blive muligt i nærmere fremtid, når det nye anlæg er
bygget. 

Venlig hilsen 
 

 

Stenkærgård 50, 8763 Rask Mølle 



Fra:
Til: Post Plan og Stab [Planogstab@hedensted.dk]
Sendt dato: 08-02-2022 17:07
Modtaget Dato: 08-02-2022 17:07
Vedrørende: Høringssvar - udvidelsen af Rask Mølle Varmeværk

Hej Plan.
Tirsdag den 1. februar deltog jeg i et godt og spændende orienteringsmøde vedr. udvidelsen af Rask Mølle Varmeværk.
Både Rask Mølle Varmeværk og Hedensted kommune fremlagde projektet, både den tekniske side, miljøvirkningen og det plan mæssige omkring
sådan et projekt.
Det er klart at sådan et anlæg kan ses, i og fra byen. Men den forslåede placering ser ud til at være valgt med omhu, således at færrest bliver direkte
berørt af anlægget.
I vores husstand bakker vi op om projektet der blev fremlagt på mødet 1. februar, begrundet i følgende

Klart ja til en fremtidssikret varme kilde i Rask Mølle
Klart ja til at konvertere overskuds strøm til varme
Klart ja til en evt. fremtidig mulighed for at kunne bruge overskudsvarme fra Enorm
Klart ja til projektet, for at undgå der kommer flere brændeovne i byen.
Klart ja til en fremtidssikring af forsyningssikkerheden i byen.
Klart ja til spredning af forsyning sikkerheden – nuværende elnet kan ikke levere strøm til både elbiler og varmepumper.
Ja tak til installation af fjernvarme i egen bolig.

Men venlig hilsen
Husstanden Stenkærgård 26, 8763 Rask Mølle



Rask Mølle d. 5. februar 2022 

 

Til: Tørring Administrationshus 

plan@hedensted.dk 

Stationsparken 1 

7160 Tørring 

 

 

Vedr. Udvidelse af Rask Mølle Varmeværk 

 

Vi har været til orienteringsmøde i Rask Mølle Hallen om udvidelsen af Rask Mølle Varmeværk, 

og synes det er en god ide, at varmeværket kan udvide sit anlæg, - det er godt for hele Rask Mølle, 

men vi synes at placeringen af bygningen til el-kedel og især akkumuleringstanken er meget 

uheldig. 

Tanken er med de 18 meter meget høj, og ønskes placeret på det højeste sted lige bag vores 

ejendom. 

Vi mener, at den høje tank vil være grim at se på, både for os og alle andre borgere i Rask Mølle. 

De forslag vi så til udsmykning gjorde den ikke mindre synlig, og i den højde kan beplantning 

heller ikke skjule anlægget. 

Vores ejendom vil også få en ringere værdi med så stort et anlæg meget tæt på, så vi forbeholder os 

retten til at søge erstatning hvis man vælger at fastholde placeringen.  

 

Med venlig hilsen 

 

Boringvej 14 

8763 Rask Mølle 

mailto:plan@hedensted.dk


Fra:
Til: Post Plan og Stab [Planogstab@hedensted.dk]
Sendt dato: 10-02-2022 08:31
Modtaget Dato: 10-02-2022 08:31
Vedrørende: Rask Mølle Varmeværk

Forslag vedr. etablering af varmeforsyningsanlæg

Man kunne f.eks. male store møller på den høje tank som
et vartegn på byen - sorte møller på en mat grå tank
og så bør der plantes træer og buske i så stort et omfang
som muligt

Med venlig hilsen

Møllersmindevej 2
Rask Mølle



Fra:
Til: Post Plan og Stab [Planogstab@hedensted.dk]
Sendt dato: 13-02-2022 15:59
Modtaget Dato: 13-02-2022 15:59
Vedrørende: Rask mølle Varmeværk udvidelse.

Hej. 

Det er for husstanden på Lupinvej 4 i Rask Mølle. 
 

 

Vi mener planen skal føres ud i livet på den placering som varmeværket har foreslået. 

Vi mener også det skal graves de 3 meter ned, så det syner mindst mulig. 

Så mener vi også det skal der skal plantes træer og buske for det falder mere naturligt ind i landskabet. Et læ bælte ud mod
Skanderborgvej der måske bliver ca 3-5 meter højt. 

Hvad angår farven skal det sikres den ikke giver genskin i sol lys som glaseret tagsten. Evt forskellige nuancer på paneler. 

Vi mener også man skulle lave noget skole, børnehaver, spejder og beboer i byen kunne bruge. Evt bænke, læring grønenergi og evt
lidt lege redskaber. 

Med venlig hilsen. . 



Fra:
Til: Post Plan og Stab [Planogstab@hedensted.dk]
Sendt dato: 08-02-2022 20:02
Modtaget Dato: 08-02-2022 20:02
Vedrørende: Udvidelse af fjernvarme i Rask Mølle

Hej 
Vi er bosiddende i Stenkærgård området i Rask Mølle, og har pt. opvarmning via gas. Vi håber meget på, at der bliver givet grønt lys
fra kommunens side til en udvidelse af byens fjernvarmeanlæg , da vi frygter, at der ellers bliver indkøbt varmepumper i stor stil med
dertilhørende støjgener, hvis der ikke kommer et attraktivt alternativ. Så stort jatak til fjernvarme i området, så vi kan bevare det gode
naboskab. 
Med venlig hilsen 

, Stenkærgård 32 



Rask Mølle d. 5 februar 2022 

 

Til: Tørring Administrationshus 

Stationsparken 1 

7160 Tørring 

 

 

Vedr. Høring om Rask Mølle Varmeværks ønske om udvidelse 

 

Rask Mølle Varmeværk har afholdt et orienteringsmøde om planerne for et nyt produktionsanlæg. 

Vi mener, det er utrolig positivt og rettidigt omhu, at bestyrelsen i samarbejde med Hedensted 

Kommune forsøger at give mulighed for udvidelse af forsyningsområdet til eksisterende og nye 

boligområder i Rask Mølle, som er udlagt til gasforsyning.  De nye områder har i dag ikke 

mulighed for tilslutning til gas og fjernvarme, og de eksisterende områder kan med fordel skifte til 

fjernvarme, da gassen er blevet økonomisk uinteressant. 

Desuden vil etablering af en el-kedel give en ekstra mulighed for varmeproduktion med mulighed 

for at udnytte elektriciteten, når prisen er meget lav. 

Endelig vil en stor akkumuleringstank også give mulighed for at modtage overskudsvarme fra 

produktionsvirksomheder. 

Alt sammen vil det medvirke til at fremtidssikre varmeforsyningen i Rask Mølle og muligvis også 

at billiggøre den.  

Akkumuleringstanken er med de 18 meter dog meget høj, og ønskes placeret på et højt og meget 

synligt sted lige ved den ene indkørsel til byen. 

En placering ved Raskvej tæt på Skanderborgvej vil være længere væk fra boligområderne, mindre 

synlig end ved de to indfaldsveje til byen, og tanken vil ligge lavere i forhold til Skanderborgvej. 

Det kunne være ønskeligt med en arkitektkonkurrence om udformning og udsmykning af så højt et 

tankanlæg. 

 

Med venlig hilsen 

 

Stenkærgaard 45 

8763 Rask Mølle 

 



Fra:
Til: Post Plan og Stab [Planogstab@hedensted.dk]
Sendt dato: 09-02-2022 09:52
Modtaget Dato: 09-02-2022 09:52
Vedrørende: Vedr. udvidelse af Rask Mølle Varmeværk

Kære rette vedkommende, 
Vi kunne desværre ikke deltage i orienteringsmøde om udvidelse af varmeværket i Rask Mølle, og skriver derfor her for at tilkendegive vores interesse i
projektet. Vi ønsker en billigere, mere fremtidssikret og miljøvenlig løsning i vores husstand.

Mvh.

Stenkærgård 38,
8763 Rask Mølle



Fra:
Til: Post Plan og Stab [Planogstab@hedensted.dk]
Sendt dato: 01-02-2022 21:49
Modtaget Dato: 01-02-2022 21:49
Vedrørende: Vedr. varmeværk i Rask Mølle

Hej 

Jeg har et par kommentarer/ønsker vedr. planerne for nyt varmeværk ude ved Skanderborgvej i Rask Mølle. 

Som borger i Rask Mølle vil jeg blive enormt ked af at få en 18 m høj tank som byens nye “vartegn”/velkomst, den er alt alt for høj efter
min mening og vil skæmme området rigtig meget og kaste en enorm skygge over byen. 

Mit forslag vil være at i stedet for én tank, så have 2 tanke på den halve højde ved siden af hinanden. Og så plante træer hele vejen
rundt om, så de med tiden vil kunne skjule tankene nogenlunde. 
Indtil træerne er vokset op, det tager jo nogle år, kunne jeg godt tænke mig at tankene så blev kunstfærdigt udsmykkede i et dæmpet
naturtema. 

Allerhelst skulle der findes et andet sted at lægge anlægget, lidt mere afsides. 

Mvh  
Møllersmindevej 37 i Rask Mølle 



Fra: Post Plan og Stab [Planogstab@hedensted.dk]
Til: Maja Rasmussen [Maja.Rasmussen@hedensted.dk]
Sendt dato: 17-02-2022 08:49
Modtaget Dato: 17-02-2022 08:49
Vedrørende: VS: Idee og forslag Rask Mølle Varmeværk
Vedhæftninger: image001_138572.gif

 
 
Med venlig hilsen 

Anne Marie Menå Heltborg
Cand.Polyt - Urban Design og Byplanlægger 

Plan og Stab 
Stationsparken 1,7160 Tørring
Anne.Marie.Heltborg@Hedensted.dk

www.hedensted.dk
M: +4523603843
D:+4579755689
T:79755000 

Send sikkert via Digital Post: www.hedensted.dk/kontakt
Fra:  
Sendt: 16. februar 2022 17:10
Til: Post Plan og Stab <Planogstab@hedensted.dk>
Emne: Idee og forslag Rask Mølle Varmeværk
 
I warmly welcome.
I think this is a very good project.  I am also interested in switching from natural gas to district heating.  I am asking for more information as I was unable
to attend the meeting for personal reasons. Yours sincerely, from Stenkærgård 2 Rask Mølle

mailto:Anne.Marie.Heltborg@Hedensted.dk
https://www.hedensted.dk
http://www.hedensted.dk/kontakt


Fra: Post Plan og Stab [Planogstab@hedensted.dk]
Til: Maja Rasmussen [Maja.Rasmussen@hedensted.dk]
Sendt dato: 16-02-2022 15:53
Modtaget Dato: 16-02-2022 15:53
Vedrørende: VS: Idéfasen for udvidelsen af Rask Mølle Varmeværk
Vedhæftninger: image001_138570.gif

 
 
Med venlig hilsen 

Camilla Brink Harck
Planlægger 

Plan og Stab 
Stationsparken 1,7160 Tørring
Camilla.Harck@Hedensted.dk

www.hedensted.dk
M: +4529111170
D:+4579755638
T:79755000 

Send sikkert via Digital Post: www.hedensted.dk/kontakt
Fra:  
Sendt: 16. februar 2022 15:45
Til: Post Plan og Stab <Planogstab@hedensted.dk>
Emne: Idéfasen for udvidelsen af Rask Mølle Varmeværk
 
Til. Hedensted Kommune
 
Forslag og ideer ved:
Etablering af et varmeforsyningsanlæg imellem Boringvej og Skanderborgvej i Rask Mølle.
Vi vil foreslå at, etablere udvidelsen på adressen, Møllersmindevej 1, 8763 Rask Mølle.

Ejendommen ligger, ud til Møllersmindervej og Boringvej og dermed, også gode adgangsforhold.

Møllersmindevej 1, matrikel nummer 15h udgør ca. 6000 m2

Ved at placere anlægget, på denne adresse, undgås der også at, skulle inddrage god landbrugsjord.

Hvis dette forslag kunne have interesse, vil vi naturligvis gerne indgå i forhandling herom, med henblik på et salg af vores ejendom.

Vi tror at etableringen af et sådant anlæg, vil være klima og miljømæssig gevinst for vores kommunen og især for vores by.

 

Vi ser frem til at høre fra Jer.

Med venlig hilsen

Møllersmindevej 1
8763 Rask Mølle.

mailto:Camilla.Harck@Hedensted.dk
https://www.hedensted.dk
http://www.hedensted.dk/kontakt


Fra: Post Plan og Stab [Planogstab@hedensted.dk]
Til: Maja Rasmussen [Maja.Rasmussen@hedensted.dk]
Sendt dato: 04-02-2022 09:08
Modtaget Dato: 04-02-2022 09:08
Vedrørende: VS: Udvidelse af Rask Mølle Fjernvarmeværk - Idefasen

Fra:  
Sendt: 3. februar 2022 21:24
Til: Post Plan og Stab <Planogstab@hedensted.dk>
Emne: Udvidelse af Rask Mølle Fjernvarmeværk - Idefasen
 
På orienteringsmødet i tirsdags i Rask Møllehallen – blev der opfordret til forslag og ideer – eller generelt tilkendegivelser uanset om de var positive
eller negative.
 
Vi vil meget gerne sige tak for en god og informativ aften – som gav et godt indtryk af hvad det er der ønskes med Fjernvarmeværket i fremtiden.
 
Vi vil derudover også gerne støtte forslaget – og er meget interesserede i at det går i gang hurtigst muligt.
 
Men for borgerne i Stenkærgård – specielt enclave 1 og 2 – vil det være vigtigt at tidsplanen for udvidelsen meldes ud hurtigst muligt.
Vi tænker i den forbindelse på at husene her – de fleste – har en alder nu hvor de ’gamle’ gaskedler begynder at ’stå af’. Dette er allerede sket for
flere.
Derfor vil det være vigtigt med information – så man kan handle korrekt – såfremt gasfyret ’står af’.
 
Mange hilsner

Stenkærgård 4
8763 Rask Mølle



Fra: Post Plan og Stab [Planogstab@hedensted.dk]
Til: Maja Rasmussen [Maja.Rasmussen@hedensted.dk]
Sendt dato: 16-02-2022 09:04
Modtaget Dato: 16-02-2022 09:04
Vedrørende: VS: Udvidelse af varmeværk i Rask Mølle
Vedhæftninger: image001_138568.gif

Endnu en bemærkning til udvidelse af Rask Mølle Varmeværk.
 
 
Med venlig hilsen 

Camilla Brink Harck
Planlægger 

Plan og Stab 
Stationsparken 1,7160 Tørring
Camilla.Harck@Hedensted.dk

www.hedensted.dk
M: +4529111170
D:+4579755638
T:79755000 

Send sikkert via Digital Post: www.hedensted.dk/kontakt
Fra:  
Sendt: 15. februar 2022 16:12
Til: Post Plan og Stab <Planogstab@hedensted.dk>
Emne: Udvidelse af varmeværk i Rask Mølle
 
Hej, 
Min mand og jeg synes den i RM fremlagte plan lyder godt og vi kan ikke vente med at muligheden for tilslutning til varmeværket kommer til
Stenkærgård enklave 2. 
Kombinationen af de 3 forskellige energi måder (gas, flis uldum og el) lyder godt
 
Måske man skulle overveje at købe hele trekanten og ikke kun et lille stykke, så kunne jord der ikke bebygges nu, bruges til solceller senere
 
Hvis tårnet skal dekoreres, så kunne den måske  komme til at ligne en mølle, så Rask Mølle endeligt fik sit vare tegn 
Venlig hilsen 

mailto:Camilla.Harck@Hedensted.dk
https://www.hedensted.dk
http://www.hedensted.dk/kontakt


Fra: Post Plan og Stab [Planogstab@hedensted.dk]
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Bemærkning til udvidelse af Rask mølle Varmeværk – se nedenfor.
 
 
Med venlig hilsen 

Camilla Brink Harck
Planlægger 
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Fra:  
Sendt: 15. februar 2022 07:40
Til: Post Plan og Stab <Planogstab@hedensted.dk>
Emne: Udvidelses af Rask Mølle Varmeværk
 
Hej
 
Jeg har stor ros til bestyrelsen i Rask Mølle Varmeværk for at være fremsynet ift. Ny varmeforsyning så der er flere mulighed for at kunne
levere billigst muligt varme til os forbruger.
Det er et utroligt stort stykke frivilligt arbejde bestyrelsen ligger i at udvikle R M Varmeværk.
Nu kan jeg sagtens syndens det er en rigtig god i ide at med en elkedel og en akkumuleringstank da jeg ikke bor nabo til det.
Men jeg mener placeringen vil genere naboerne mindst muligt, og som der blev frem lagt kunne det være muligt at lave det til et attraktion
for byens borger evt. som et udsigts tårn eller andet.
 
Så jeg har kun ros til bestyrelsen for det arbejde de gør for alle os og kommende aftager.
 
 
Venlig hilsen/Best regards

A/S ØSTBIRK BYGNINGSINDUSTRI
Industrivej 19 A
DK-8752 Østbirk

www.velux.com

Bringing light to life
 
 
A/S Østbirk Bygningsindustri and Velterm A/S is part of VELUX A/S manufacturing VELUX roof windows, components and panes.
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