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Indstillingsnotat 

Overskrift
Nyt vejnavn til del af Bygmarken, Hedensted

Beslutningstema
Udvalget for Teknik skal tage stilling til nyt vejnavn for eksisterende bofællesskab 
"Bygmarken" og nyt bofællesskab på matr. nr. 12bk, Hedensted samt boligområde på del 
matr. nr. 12a, Hedensted

Økonomi
Ingen bemærkninger

Personale

Historik

Sagsfremstilling
I forbindelse med, at der anlægges separat indkørsel til eksisterende parcelhuse 
Bygmarken 1-17, skal udvalget for Teknik vedtage et nyt vejnavn til området syd for 
dette område.

Forløbet på tilkørselsvejen til boligerne og bofællesskabet ”Bygmarken” Bygmarken 19-
25 vil blive ændret, som vist på nedenstående skitse. 
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Ifølge det tidligere vedtagne vejnavne-tema for hele området er næste 
udstykningsområde benævnt Rugmarken. 

Derfor er nedenstående forslag tilsendt institutionsejere og områdeledere samt
Østjysk boligselskabet - med anmodning om fremsendelse af bemærkninger m.m.:

 at eksisterende bofællesskab ”Bygmarken” får adressen
Rugmarken 1-7, 8722 Hedensted

 at det nye bofællesskab, der opføres på matr. nr. 12bk - får adressen
Rugmarken 2, 8722 Hedensted

Der er indkommet følgende bemærkninger til høringen: 

Bofælleskabsleder for det nye bofællesskab på matr. nr. 12bk billiger det nye vejnavn.

Det eksisterende bofælleskab ”Bygmarken” på nuværende adresse Bygmarken 19-25 har 
indsendt følgende bemærkninger:

Af den fremsendte høringsskrivelse fremgår det, at forslaget
indebærer, at bofællesskabet Bygmarken, Bygmarken 19-25 bliver
ændret til Rugmarken 1-7.

Vi skal hertil bemærke, at vi har fuld forståelse for, at der med anlæg
af separat indkørsel til de eksisterende parcelhuse Bygmarken 1-17
er behov for ændring i vejnavn. Den foreslåede ændring er dog til
nogen gene for os.

Vi skal gøre opmærksom på, at bofællesskabet bebos af 20 borgere,
hvis adresse samtidig ændres. En adresseændring for disse borgere
berører således også et større netværk omkring dem.
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Som en regional institution indenfor det specialiserede socialområde
modtager vi borgere fra hele landet. Adresseændringen til
Bygmarken, Rugmarken 1-7, 8722 Hedensted vil afstedkomme
nogen identitetsmæssig forvirring omkring os som institution i forhold
til samarbejdet med kommunerne rundt omkring.

Slutteligt skal nævnes det praktiske ”bøvl” adresseændringen
bevirker med ændringer i brevpapir, hjemmesider, tilbudsportal m.m.

Vi håber derfor, at der kan findes en løsning, der muliggør, at vi kan
beholde den nuværende adresse.

Kommunikation
Afgørelsen meddeles ejer og lejere/virksomhedsejere, forsyningsværker, Post Danmark, 
Alarmcentral m.fl.

Lovgrundlag
 Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering, LBK nr. 1080 af 5. 

september 2013, § 3 
 Bekendtgørelse om vejnavne og adresser, BK nr. 436 af 2. maj 2014, § 3 

Indstilling

Indstillingens indhold
at vejen navngives Rugmarken


