
Fra: Carsten Riisgaard [Carsten.Riisgaard@Hedensted.dk] 

Til: Henrik Pedersen [Henrik.Pedersen@Hedensted.dk] 

Sendt dato: 23-09-2014 13:47 

Modtaget Dato: 23-09-2014 13:47 

Vedrørende: VS: Politisk behandling vedr. ejendommen, Borgergade 13, 7140 Stouby. 

 
  
  
Med venlig hilsen  
 
Carsten Riisgaard 
Afdelingsleder 
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Fra: Jonna Møller  

Sendt: 11. august 2014 12:01 

Til: Carsten Riisgaard 
Emne: VS: Politisk behandling vedr. ejendommen, Borgergade 13, 7140 Stouby. 
  
  
  

Fra: Ole Lyse [mailto:ole.lyse@outlook.dk]  

Sendt: 11. august 2014 08:59 

Til: Jonna Møller 
Cc: Lene Tingleff 

Emne: Politisk behandling vedr. ejendommen, Borgergade 13, 7140 Stouby. 
  
  
Sekretariatet v. Jonna Møller. 
  
Gennem flere år har ejendommen Borgergade 13 i Stouby stået dom, og vinduer m.v. er smadret. Grunden 
blev i sin tid erhvervet med henblik på at igangsætte en ny udstykning, ”Humlehaven”. Udstykningen blev dog 
aldrig gennemført grundet finanskrisen. 
Bygningen henstår nu og forfalder og det er absolut ikke i tråd med lokalrådets opfordring til borgerne om at 
forskønne Stoubys bygninger. Rigtig mange borgere har henvendt sig til lokalrådet, idet de finder at 
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ejendommen er til fare for børn, ligesom bygningen er en skændsel for byen.  De er helt uforstående over for, 
at nedrivningspuljen ikke kan komme i spil.  
Lokalrådet har tidligere henvendt sig til borgmesterkontoret og gjort opmærksom på, at ejendommen er meget 
forsømt, ligesom bygningen er til fare for børn, der går ind i huset, idet glasskår fra ødelagte vinduer flyder i 
hele huset. Endvidere sidder flere murstensfelter i det gamle bindingsværk løse. 
Borgmesterkontoret har haft en kontakt til ejeren, der ikke ønsker at nedrive ejendommen, og efterfølgende 
har borgmesterkontoret meddelt os, at man ikke har mulighed for at foretage sig videre. 
Lokalrådet er ikke enige i denne udmelding, idet vi mener, at der er helt klare muligheder for at efterkomme 
Stouby-borgernes ønsker ved at benytte byggelovens § 14. Denne paragraf har tidligere med held været 
benyttet i den gl. Juelsminde Kommune. 
Lokalrådet har på sit seneste møde i bestyrelsen drøftet forholdene vedrørende Borgergade 13, og vi har 
besluttet, at vi ønsker sagen politisk behandlet i Teknisk Udvalg. 
  
  
Med venlig hilsen. 
  
  
Ole Flemming Lyse 
Formand for Stouby og omegns Lokalråd. 
20615500. 
  
  
  
  
  
  
  
  


