Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

27.08.2021

Høringssvar på Landdistriktspolitik - Skanderborg Kommune
Høringssvar vedrørende forslag til Landdistriktspolitik i Skanderborg Kommune
Afsender (Person - Virksomhed - Forening m.m.)
Hvis du svarer på vegne af en forening, skal du angive foreningens navn i feltet herunder.
Forening

Lokalrådet Ejer Bjerge

Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Morten Rose

Efternavn

Vilholm

Vejnavn

Bavnevænget

Husnummer

20

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Lokalrådet for Ejer Bjerge kan fuldt ud slutte op om høringssvaret
fra LandsbyForum (vedhæftet).
Vi er helt enige i de synspunkter, der generelt fremlægges der.
Lokalt vil vi pege meget stærkt på behovet for at vi får sikre
skoleveje. Trafikken gennem f.eks. Ris er således, at det ikke er
trygt for børnene selv at cykle til skole, fritid etc på
Landsbyordningen.
Vi vil meget gerne i dialog med kommunen om mulige
løsningsforslag, som måske går ud over, hvad der er normen i
Skanderborg kommune.
Vi vil også meget gerne pege på behovet for flere almennyttige
boliger. Vi har ad 2 omgange søgt sammen med SAB om at få
del i kvoten for almennyttige boliger, men har endnu ikke fået
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fortsat fra foregående side...
svar på vores seneste ansøgning. Da det formentlig bliver en del
af det kommende budget, skal vi kraftigt opfordre til, at vi får
tildelt en kvote sammen med SAB.
I betragtning af, hvor mange gode projekter, der er kommet ud af
pengene i Landsbypuljen vil vi stærkt opfordre til, at der afsættes
penge også i de kommende år. Vi arbejder på en udvidelse af
Landsbyordningen med flere og bedre idrætsfaciliteter, samtidig
med, at vi har en ambition om, at gøre Landsbyordningen til det
lokale samlingspunkt. Det kan vi næppe gennemføre uden en vis
kommunal medfinansiering, f.eks. gennem en 50/50
Landsbypulje.
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Bilag
Uddybende høringssvar
- Endeligt høringssvar Landdistriktspolitik.docx

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

27.08.2021

Se signeringsoversigt
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Kvittering for Høringssvar på Landdistriktspolitik - Skanderborg Kommune
TransaktionsID: ONMRLQ0
Sendt d.: 27.08.2021 kl. 20:07

Kontaktinformation til kommunens databeskyttelsesrådgiver
Navn: Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Telefonnummer: 72 27 30 02
E-mailadresse: dpo.skanderborg@bechbruun.com
Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis du har spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder, begæring
om indsigt eller andet.
Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/skanderborg
Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige
oplysninger”.
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Dokumentnavn: Høringssvar på Landdistriktspolitik - Skanderborg Kommune
ProcesID: PGVU8EP

Signeret af:
Morten Rose Vilholm
27.08.2021 kl. 20:08:35
TransaktionsID: ONMRLQ0

Side 1 af 1

