
Svar fra JYSK i forhold til ny lokalplan

JYSK har læst indsigelser fra vores naboer i Uldum vedrørende ny lokalplan, der gør 
det muligt at udvide JYSKs nuværende bebyggelse på Lars Larsens Vej i Uldum.

JYSK har forståelse for, at naboer selvfølgelig ønsker at blive så afskærmet så meget 
som muligt fra lyd eller lysgener fra JYSK, og JYSK er derfor indstillet på at 
gennemføre en eventuel udvidelse på en måde, der tager mest mulig hensyn til vores 
naboer.

Således vil JYSK hurtigst muligt udvide den nuværende støj-og lysvold vendt mod 
beboerne på Østervænget. JYSK vil således igangsætte undersøgelser af, hvad der 
teknisk skal gøres og påbegynde udvidelsen af støjvolden, så snart der er givet 
dispensation til dette.

JYSK vil desuden opføre en grussti fra rundkørslen og ned til Lastbil parkeringspladsen 
til chaufførerne, hvis der gives dispensation til dette.

I forhold til udvidelse af JYSKs distributionscenter mod nord, foreligger der pt ingen 
konkrete planer om en sådan. Heller ikke selv om lokalplanen giver mulighed for det.

Ligeledes er det vigtigt at påpege, at JYSK ikke ejer det omhandlede område, og 
derfor kan JYSK på nuværende tidspunkt heller ikke på nogen måde bestemme, hvad 
der skal ske med området.

Hvis JYSK på et senere tidspunkt overtager jorden, vil JYSK imidlertid forpligte sig til 
ikke at asfaltere eller bygge på den vestlige side, at den oprindeligt planlagte 
linjeføring af Lars Larsens Vej.

Hvis JYSK gennemfører købet af jordstykket mod nord, forpligter virksomheden sig 
således til at bygge en støjvold på vestsiden langs den tegnede linjeføring af Lars 
Larsens Vej, og lade det vestlige jordstykke være ubenyttet.

Endelig forpligter JYSK sig til at levere overskudsjord fra egne projekter til Hedensted 
Kommune, såfremt denne gennemfører planer om etablering af parklignende areal på 
det kommunalt ejede område sydvest for Østervænget.
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Hej Michael

 

Her er skitsen som vi fik vist.

 

Mvh. Morten

 

Fra: Troels Fynbo Larsen <TFL@jysk.com> 

Sendt: 25. maj 2020 14:24

Til: Morten Christensen <morten.christensen@hedensted.dk>

Cc: Rune Jungberg Pedersen <rjp@jysk.com>; Morten Venborg Hansen <mvh@jysk.com>; Allan K. Kjærgaard <akk@jysk.com>

Emne: RE: Lokalplan på omdråde nord for JYSK i Uldum

 

Hej Morten – Illustration som forespurgt
 
Herunder har indsat en skitse som illustrerer hvor JYSK gerne vil etablere vold og grussti i fase 1 og hvor vi vil etablere en vold hvis vi
køber jordstykket nord for JYSK – Det er lavet i ”frihånd” og bredden af voldene afgøres af højden og design af vold, så det er på ingen
måde målfast.

Herunder illustration fra lokalplan

 
 

From: Troels Fynbo Larsen 

Sent: 18. maj 2020 11:49

To: kasper.glyngoe@hedensted.dk

Cc: 'morten.christensen@hedensted.dk' <morten.christensen@hedensted.dk>; Rune Jungberg Pedersen <rjp@jysk.com>; Morten Venborg Hansen

<mvh@jysk.com>; Allan K. Kjærgaard <akk@jysk.com>

Subject: Lokalplan på omdråde nord for JYSK i Uldum

 

Hej Kasper
 
Tak for et konstruktivt møde.


