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Fra post by og landskab. Der er ikke kvitteret eller journaliseret. 
 
Med venlig hilsen  
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Plan og Byg 
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Fra: Connie Sindberg-Ebbesen På vegne af Post Teknik og Miljø 
Sendt: 25. juni 2014 09:52 

Til: Post By og Landskab 

Emne: VS: Lokalplan 1086 kunstgræsbane 

 
 
 

Fra: Torben Jønsson Transport [mailto:torbenjoenssontransport@hafnet.dk]  
Sendt: 24. juni 2014 19:05 

Til: Post Teknik og Miljø 

Cc: Frans T. Andersen 
Emne: Lokalplan 1086 kunstgræsbane 

 

Til Hedensted kommune 
  
  
På vegne af grundejerne i Årupparken med facade ud mod Årupvej skal jeg hermed i forbindelse med 
lokalplan 1086 
kunstgræsbane ved Hedensted Centret fremsætte følgende spørgsmål og ønsker: 
  

mailto:Merete.Garic@Hedensted.dk
http://www.hedensted.dk/
mailto:torbenjoenssontransport@hafnet.dk
http://www.facebook.com/hedenstedkommune
http://www.facebook.com/hedenstedkommune


Vi er som udgangspunkt positive overfor projektet med vil dog gerne have medindslydelse på 
følgende forhold 
  
1    Volden 
  
      Den foreslåede sti på toppen af jordvolden ud mod Årupvej droppes og erstattes med beplantning 
idet der i 2 meters 
      højde vil være frit udsyn ind i vores haver. Vi har forsøgsvis prøvet at stå på en stige i 2 m højde og 
konstateret 
      at der er frit udsyn ind i haverne.  
  
2    Tidsrum 
  
       Der opstilles rammer for i hvilke tidsrum banen kan benyttes af hensyn til støjgener. 
       Kan banen benyttes året rundt? 
  
3    Belysning 
  
       Kan kommunen garantere at belysning etableres så den ikke generer grundejerne ud mod 
Årupvej? 
  
4    Årupvej 
  
      Der etableres P forbud langs Årupvej i begge sider for at imødegå uhensigtsmæssig parkering. 
  
  
Vi imødeser kommunens reaktioner på ovennævnte. 
  
  
På vegne af grundejerne langs Årupvej 
  
Torben Jønsson 
Årupparken 10 
8722  Hedensted 
  
Mobil 20 82 00 00 
  
         
  
  
  
  



  
 

______________________________________________________________________ 

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service. 

For more information please visit http://www.symanteccloud.com 

______________________________________________________________________ 

http://www.symanteccloud.com/

