
Supplerende bemærkninger fra Lokalrådet Ejer Bjerge til Kpl. 21. 

 

Idet Lokalrådet takker for muligheden for at gennemse og rette i distriktets ”Fortælling” (se 
selvstændigt bilag) vil vi gerne knytte følgende specifikke kommentarer til forslaget: 

- Behovet for nye boliger i området er stort. Der er stor interesse for at flytte hertil, men ikke 
mange grunde til salg. Vi skal derfor kraftigt anmode om, at arbejdet med at lave 
kommuneplantillæg/lokalplan for området ved Kattrupvej og i den sydlige ende af 
Tebstrup fremskyndes mest muligt. I forbindelse hermed ønskes meget kraftigt, at vores 
ansøgning om tildeling af kvoter til almennyttige boliger i samarbejde med SAB 
imødekommes snarest muligt. Situationen er pt den at specielt ældre flytter fra området, 
da der ikke er mulighed for at få en lejebolig. 

- Vi ønsker at prioritere sikre skolevej/cykelstier: 

Fra Ejer til Ris 

 Igennem Ris og til LBO 

 Fra Tåning til LBO 

- Vi ønsker ligeledes prioriteret cykelsti mellem Tebstrup og Hylke for bedre at kunne udnytte 
hinandens sports og forenings aktiviteter. 

 

-Etablering af veje med tykke striber i begge sider af vejen en række steder i området, kombineret 
med nedsættelse af hastigheden til 40 km, f.eks gennem Ris og Ejer, ved Kattrupvej m.fl. 

       Det er en løsning, der efterhånden anvendes i en lang række kommuner. 

 

-Ved LBO er det udendørs støjniveau for højt i forhold til arbejdsmiljøreglerne. Det må afhjælpes. 

 

-Vi ønsker midler afsat til f.eks en pedelordning eller lignende stillet til disposition for Lokalrådet, 
f.eks 50.000/år. 

-Vi ønsker Landsbypuljens anlægsmidler permanentgjort (2,5 mio/år) 

 

-Specielt i landsbyerne og på landet vil der være behov for en ikke alt for principfast 
administration af mulighederne for udvikling, da det i værste fald kan føre til, at der intet kan ske. 

 



Med venlig hilsen 
Morten Rose Vilholm 

Formand Lokalrådet Ejer Bjerge 

 
Tlf.: 28954339 

Mail: morten.rose@vilholm.com 
www: ejerbjerge.dk 
Facebook: Ejer Bjerge - Et aktivt landsbyliv 

 


