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Hej Merete

Tak til kommunen for at tage initiativ til mødet.

Efterfølgende har jeg dog nogle kommentarer som jeg vedhæfter

mvh

Marianne Seeberg
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Hedensted Kommune
Merete Harbo

Snaptun d. 4.01.2019

Vedr sagsnr 01.03.03-P19-415864-18
lysmast TNE. Snaptun

Kommentarer efter mødet TNE d 3 januar 2019

Jeg havde forventet, at TNE havde forholdt sig til de indkomne kommentarer fra 
naboerne, hvorfor det var en stor skuffelse, at skolen brugte 15 min. på at fortælle, 
hvem de var og hvordan de opfattede deres tilstedeværelse og positive påvirkning af 
Snaptun, og dernæst kun, med udgangspunkt i den oprindelige plan, prøvede at 
bagatellisere påvirkningen af omgivelserne.

Samtidig var jeg skuffet over, at mit forslag om at montere projektørerne på en lift og 
hejse den op i 18 meters højde og oplyse banen, så klart blev ignoreret.

Forsikringen om, at banen forventedes benyttet 17-18 gange i løbet af en vinter, kan 
jeg ikke have tillid til. Som det blev sagt, kan en anden bestyrelse jo ønske noget 
andet. Samtidig giver skolen  udtryk for, at skolen kan bruges af byens borgere, så 
hvorfor ikke old boys eller miniputter.

Hvis banen skal oplyses, støtter jeg en helt lav belysning hele vejen rundt.

Da banen ikke er større end en stor græsplæne og som bekendt ligger helt i skel midt i 
et tæt bebygget område, mener jeg slet ikke, at lovgivningen burde muliggøre 
opstilling af 18 m høje master, så hvis udfaldet bliver en tilladelse til TNE i den 
ansøgte form, vil jeg efterfølgende prøve sagen ved DN.

Med Venlig hilsen

Marianne Seeberg
Pilevænget 13
7130 Juelsminde
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Hedensted Kommune
Merete Harbo

Snaptun d. 4.01.2019

Vedr sagsnr 01.03.03-P19-415864-18
lysmast TNE. Snaptun

Kommentarer efter mødet TNE d 3 januar 2019

Jeg havde forventet, at TNE havde forholdt sig til de indkomne kommentarer fra 
naboerne, hvorfor det var en stor skuffelse, at skolen brugte 15 min. på at fortælle, 
hvem de var og hvordan de opfattede deres tilstedeværelse og positive påvirkning af 
Snaptun, og dernæst kun, med udgangspunkt i den oprindelige plan, prøvede at 
bagatellisere påvirkningen af omgivelserne.

Samtidig var jeg skuffet over, at mit forslag om at montere projektørerne på en lift og 
hejse den op i 18 meters højde og oplyse banen, så klart blev ignoreret.

Forsikringen om, at banen forventedes benyttet 17-18 gange i løbet af en vinter, kan 
jeg ikke have tillid til. Som det blev sagt, kan en anden bestyrelse jo ønske noget 
andet. Samtidig giver skolen  udtryk for, at skolen kan bruges af byens borgere, så 
hvorfor ikke old boys eller miniputter.

Hvis banen skal oplyses, støtter jeg en helt lav belysning hele vejen rundt.

Da banen ikke er større end en stor græsplæne og som bekendt ligger helt i skel midt i 
et tæt bebygget område, mener jeg slet ikke, at lovgivningen burde muliggøre 
opstilling af 18 m høje master, så hvis udfaldet bliver en tilladelse til TNE i den 
ansøgte form, vil jeg efterfølgende prøve sagen ved DN.

Med Venlig hilsen

Marianne Seeberg
Pilevænget 13
7130 Juelsminde
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Fra: Jens Lykke Thomsen [thomsen.jens.lykke@gmail.com]
Til: Merete Harbo [Merete.Harbo@Hedensted.dk]

Cc: Leif Nielsen [leif1312@gmail.com];Carsten [krolle@stofanet.dk];Lars Jørgensen [lars@juelsminde.org];Steen
Clausen [partout03@gmail.com]

Sendt dato: 04-01-2019 16:44
Modtaget Dato: 04-01-2019 16:44
Vedrørende: Sagsnr. 01.03.03-P19-415864-18
Vedhæftninger: Scan0001_5.pdf

indsigelse Lysmast_0.docx

Hej Merete

 

Jeg har fremsendt endnu et forslag til en løsning på boldbanebelysning på True North efterskole, er fremsendt direkte til skolen og dig.

 

Hermed har Strandlyst bidraget med tre løsningsforslag. True North har ikke fremkommet med ændringsforslag.

 

Efter mødet på efterskolen den 3. og efter en snak med deltagerne fra Strandlyst står jeg tilbage med en følelse af at skolen ikke er
indstillet på en dialog, men kun at fastholde egen belysningsplan gennem en bagatellisering af sine naboernes bekymringer.

 

Hvis True North ikke melder tilbage med et ønske om en reel dialog til en løsning, skal denne mail betragtes som en fastholdt
indsigelse mod opstilling af omtalte boldbane belysning.

 

Vedhæftet.:

Forslag til Belysning

Fastholdt Indsigelse boldbane belysning (Sagsnr. 01.03.03-P19-415864-18)

 

Venlig Hilsen

Sommerhusforeningen Strandlyst

Formand

Jens Lykke Thomsen

Mobil.: 30 74 75 78

Mail.: thomsen.jens.lykke@gmail.com

 

 

 

Virusfri. www.avg.com
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 Ref.: Naboorientering og partshøring om landzoneansøgning 

Sagsnr. 01.03.03-P19-415864-18

Sommerhusforeningen Strandlyst indgiver indsigelse mod placeringen af lysmast på den angivne position 
på matr.nr. 11b (Sommerhusforeningen Strandlyst repræsenterer 77 sommerhuse husstande)

Påstand principalt:

Lyskilden placeret i 18 meters højde vil give kraftige gener for Pilevænget 4, 5, 12, 13 og 73, og kraftige til 
moderate gener for en stor del af beboerne i Sommerhusforeningen Strandlyst.

Påstand subsidiært:

Den forventede øget anvendelsestid af boldbanen (frem til lyset slukkes kl. 21), vil give de nærmeste 
beboere mod boldbanen en yderligere støj belastning.

Sommerhusforeningen Strandlyst har været en del af Snaptun siden 1961, hvor de første 55 parceller blev 
udstykket og efterfølgende i 1964 blev udvidet med 22 parceller. Således består vi i dag af 77 sommerhus 
grunde samt fire fællesarealer. Som de fleste sommerhusområder er det stedet, hvor dets beboer opholder 
sig enten hel årigt eller i ferieperioder for at være i og nyde den herlige natur, som området byder på uden 
storbyens forstyrrende elementer. Derfor er der ingen gadelygter i området, og ifølge foreningens 
vedtægter er der indlagt stilleperioder, hvor foreningens medlemmer ikke må bruge motordrevne 
haveredskaber. 

At True North så har valgt at lægge deres boldbane helt op til skellet ind mod matr.nr. 19q  
(Sommerhusforeningen Strandlyst) og de andre naboer er muligvis en fejldisposition. Det må forpligte dem 
til at udvise særlig hensyns tagen. 

Valget af positionen og højdeplaceringen af projektørerne bevirker, at lysretningen er direkte ind mod 
sommerhusområdet. Vi frygter, at beboerne Pilevænget 4, 5, 12, 13 og 73 vil få deres sommerhuse og 
haver oplyst, at store dele af beboerne i Strandlyst når de ser mod øst, vil blændes af et kraftigt hvidt skær 
fra lysanlægget. (Som illustration kan bemærkes, at hver lampe i den tekniske beskrivelse udsender et lys 
svarende til 20.000 lumen. Hvis der opsættes seks stk. lamper er det 120.000 lumen. Det lange lys fra en 
billygte svarer til mellem 1000 og 1500 lumen, så lyset Strandlyst ser imod svarer til omkring 100 billygter 
med langt lys).

Med ønske om fortsat godt naboskab med True North Efterskole, venlig hilsen

Sommerhusforeningen Strandlyst

Formand Jens Lykke Thomsen

Mobil.:  30 74 75 78 Mail.: thomsen.jens.lykke@gmail.com
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 Ref.: Naboorientering og partshøring om landzoneansøgning 

Sagsnr. 01.03.03-P19-415864-18

Sommerhusforeningen Strandlyst indgiver indsigelse mod placeringen af lysmast på den angivne position 
på matr.nr. 11b (Sommerhusforeningen Strandlyst repræsenterer 77 sommerhuse husstande)

Påstand principalt:

Lyskilden placeret i 18 meters højde vil give kraftige gener for Pilevænget 4, 5, 12, 13 og 73, og kraftige til 
moderate gener for en stor del af beboerne i Sommerhusforeningen Strandlyst.

Påstand subsidiært:

Den forventede øget anvendelsestid af boldbanen (frem til lyset slukkes kl. 21), vil give de nærmeste 
beboere mod boldbanen en yderligere støj belastning.

Sommerhusforeningen Strandlyst har været en del af Snaptun siden 1961, hvor de første 55 parceller blev 
udstykket og efterfølgende i 1964 blev udvidet med 22 parceller. Således består vi i dag af 77 sommerhus 
grunde samt fire fællesarealer. Som de fleste sommerhusområder er det stedet, hvor dets beboer opholder 
sig enten hel årigt eller i ferieperioder for at være i og nyde den herlige natur, som området byder på uden 
storbyens forstyrrende elementer. Derfor er der ingen gadelygter i området, og ifølge foreningens 
vedtægter er der indlagt stilleperioder, hvor foreningens medlemmer ikke må bruge motordrevne 
haveredskaber. 

At True North så har valgt at lægge deres boldbane helt op til skellet ind mod matr.nr. 19q  
(Sommerhusforeningen Strandlyst) og de andre naboer er muligvis en fejldisposition. Det må forpligte dem 
til at udvise særlig hensyns tagen. 

Valget af positionen og højdeplaceringen af projektørerne bevirker, at lysretningen er direkte ind mod 
sommerhusområdet. Vi frygter, at beboerne Pilevænget 4, 5, 12, 13 og 73 vil få deres sommerhuse og 
haver oplyst, at store dele af beboerne i Strandlyst når de ser mod øst, vil blændes af et kraftigt hvidt skær 
fra lysanlægget. (Som illustration kan bemærkes, at hver lampe i den tekniske beskrivelse udsender et lys 
svarende til 20.000 lumen. Hvis der opsættes seks stk. lamper er det 120.000 lumen. Det lange lys fra en 
billygte svarer til mellem 1000 og 1500 lumen, så lyset Strandlyst ser imod svarer til omkring 100 billygter 
med langt lys).

Med ønske om fortsat godt naboskab med True North Efterskole, venlig hilsen

Sommerhusforeningen Strandlyst

Formand Jens Lykke Thomsen

Mobil.:  30 74 75 78 Mail.: thomsen.jens.lykke@gmail.com
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