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Nanna Skovbo Frødstrup

Fra: Nanna Skovbo Jepsen
Sendt: 22. oktober 2018 10:27
Til: 'nbe@egil-rasmussen.dk'
Emne: SV: Sagsnr. 01.02.00-P16-2-18_Forslag til lokalplan 1123 for boliger på 

Jernbanegade i Løsning

Journaliseret: X
JournaliseretInfo: 22-10-2018 10:27:44|DDKOM\NANN20018
SkalJournaliseres: 0

Tak for din kommentar. 
 
Dine kommentar vil blive forelagt politisk udvalg, samt Hedensted Byråd med administrationens kommentarer og 
eventuelle ændringsforslag til Boliger på Jernbanegade i Løsning. Efter byrådets behandling og endelige vedtagelse 
af lokalplanen med eventuelle ændringsforslag vil du få svar på din henvendelse. 
 
Din henvendelse bliver behandlet i henhold til planlovens bestemmelser i kapitel 6 om planers tilvejebringelse og 
ophævelse (lovbekendtgørelse nr. 287 af den 16. april 2018 med efterfølgende lovændringer). 
 
Med venlig hilsen 
 
By og Landskab 
Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted 
byoglandskab@hedensted.dk 
 

Fra: Nicolaj Beier <nbe@egil-rasmussen.dk>  
Sendt: 22. oktober 2018 08:07 
Til: Post By og Landskab <byoglandskab@Hedensted.dk> 
Emne: Sagsnr. 01.02.00-P16-2-18_Forslag til lokalplan 1123 for boliger på Jernbanegade i Løsning 
 
Hej Nanna 
  
Vedr. sagsnr. 01.02.00-P16-2-18: Forslag til lokalplan 1123 for boliger på Jernbanegade i Løsning. 
  
Jeg har følgende bemærkninger: 
Eftersom Jernbanegade er en delvis villavej, og vejen i øvrigt også bliver brugt af skolebørn mm, vil jeg foreslå at 
man flytter ind og udkørsel til Frederiksbergvej, så man ikke øger trafikken. 
I øvrigt er der heller ikke særlig god sigtbarhed når man skal ud på Jernbanegade, da vejen svinger, og hækker mm. 
dækker for sigtbarheden, og en del biler køre i øvrigt for stærkt. 
  
  
Med venlig hilsen  
 
Nicolaj Beier  
Projektleder  
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Journaliseret: X
JournaliseretInfo: 22-10-2018 11:10:18|DDKOM\NANN20018
SkalJournaliseres: 0

Tak for din kommentar. 
 
Din kommentar vil blive forelagt politisk udvalg, samt Hedensted Byråd med administrationens kommentarer og 
eventuelle ændringsforslag til Boliger på Jernbanegade i Løsning. Efter byrådets behandling og endelige vedtagelse 
af lokalplanen med eventuelle ændringsforslag vil du få svar på din henvendelse. 
 
Din henvendelse bliver behandlet i henhold til planlovens bestemmelser i kapitel 6 om planers tilvejebringelse og 
ophævelse (lovbekendtgørelse nr. 287 af den 16. april 2018 med efterfølgende lovændringer). 
 
Med venlig hilsen 
 
By og Landskab 
Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted 
byoglandskab@hedensted.dk 
 

Fra: Louise Rasmussen <louiserasmussen84@hotmail.com>  
Sendt: 19. oktober 2018 15:16 
Til: Post By og Landskab <byoglandskab@Hedensted.dk> 
Emne: offentlig hørring Jernbanegade i Løsning 
 
På baggrund af hørringsbrevet der er udsendt omkring Jernbanegade i Løsning, vil vi gerne foreslå 
indkørsel fra Frederiksbergvej til de nye boliger. Vi mener, det vil give mindre støj for de nuværende såvel 
som de kommende boliger på Jernbanegade. 
 
 
med venlig hilsen 
 
Louise Rasmussen Beier 
Jernbanegade 9 
tlf. 20781844 
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