
Fra: Lene List - Vognmand Jørgen List A/S [fragt@listas.dk]
Til: Post By og Landskab [byoglandskab@Hedensted.dk]
Sendt dato: 27-06-2017 15:37
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Vedrørende: Sags nr. 01.02.05-P16-13-16 Boligområde ved Petersmindevej / Strandhusevej 7130 Juelsminde

Hej Søren Møller
 
Vi har lige et spørgsmål til Lokalplan 1114 for et boligområde ved Petersmindevej / Strandhusevej 7130 Juelsminde.
 
Hvad har man tænkt i forbindelse med støj fra industrikvarteret på Industrivej?
 
Vi driver en vognmandsforretning fra Industrivej 4, hvor der er aktivitet på næsten alle tider af døgnet, lastbiler der kører/kommer samt omlæsning
med truck.
 
Vores grund støder helt op til området hvor man påtænker at bygge, håber der vil blive taget højde for støjen fra vores grund.
 
Ser frem til at hører fra dig
 
Med venlig hilsen
 
Lene og Kent List Jørgensen
Vognmand Jørgen List A/S
Industrivej 4
7130 Juelsminde
Telefon: 7569 3906
CVR: 28889690
 







Fra: Hans Pagaard [byoglandskab@Hedensted.dk]

Til: Christina Duedal Nielsen [Christina.D.Nielsen@Hedensted.dk];Troels Munk-Olsen [Troels.Munk-
Olsen@Hedensted.dk];Chalotte S. Pedersen [Chalotte.S.Pedersen@Hedensted.dk]

Cc: Anne Marie Menå Heltborg [Anne.Marie.Heltborg@Hedensted.dk]
Sendt dato: 11-04-2017 11:06
Modtaget Dato: 11-04-2017 11:06
Vedrørende: VS: Lokalplan 1114
Vedhæftninger: Green Silencer_støjskærm_web.pdf
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Til orientering
 
Med venlig hilsen 

Hans Pagaard
Planlægger

By og Landskab
Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted
Hans.Pagaard@Hedensted.dk

www.hedensted.dk
M: +4523604136
D: +4579755692
T: 79755000

Fra: jb@greensilencer.dk [mailto:jb@greensilencer.dk] 
Sendt: 10. april 2017 10:14
Til: Post By og Landskab
Emne: Lokalplan 1114
 
Kære Hedensted Kommune,
 
I forbindelse med ovenstående udviklingsprojekt, hvor der skal etableres en støjskærm, vil vi gerne gøre opmærksom på den dansk
udviklede GreenSilencer - en særdeles effektiv og attraktiv beplantet støjskærm, som er udviklet i samarbejde med miljøstyrelsen. 

GreenSilencer er et lodretstående jordkammer sammensat af galvaniserede stålprofiler, der er dækket af paneler i kompositplast.
Væggen beplantes på begge sider i flere lag, så den hurtigt fremstår som en grøn naturlig del af omgivelserne. Efter 1-2 år er væggen
helt dækket af planterne. GreenSilencer kan bygges op til 8 meter i højden.

Jorden vi anvender, er specielt udviklet i samarbejde med dygtige fagfolk, så den kun behøver gødning hvert 5. år. Vi har et bredt
udvalg af planter, som egner sig til GreenSilencer. Fra vedbend til skovjordbær samt krydderurter - og mange andre sorter. 
 
Det vurderes, at ca. 28% af boliger i Danmark (ca. 724.000) er støjbelastet over den vejledende grænseværdi. Den vejledende
grænseværdi for trafikstøj ved boliger er 58dB. GreenSilencer er blevet testet af Delta til en støjdæmpende værdi af 42-46 dB, hvilket
betyder, at støjen bliver nedsat markant. 

Vi ser frem til at høre fra jer og kommer gerne til et møde, for personligt at præsentere GreenSilencer og drøfte mulighederne.
Vedhæftet findes vores brochure samt lydmåling og der er yderligere information på vores hjemmeside www.greensilencer.dk.
 
Med venlig hilsen
Jacob Seir Bendix
 
GreenSilencer ApS
Herredsvejen 2
3400 Hillerød
 
T: 7228 3430
M: 2649 3320
 
www.greensilencer.dk
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