Vedr. 47A Egholm.
Vi har tænkt meget over hvordan sådanne et hus der skal bygges på Egholm kan se ud.
Vi ønsker at bygge et hus der opfylder krav for byggeri anno 2017 (skal overholde 2015/2020 kravene) og
byggestilen bliver mere anno 1920/1930.
Lidt i den stil...

Lignende byggerier forefindes allerede på Øen.
Den påtænkte ejendom er på tegningen placeret længst ud mod landsbyafgrænsningen for at give mest mulig
luft til de omliggende gårde og det dyrelivet der bruger og lever omkring dammen.
Vi ønsker også økologi for vore kommende ejendom og "naturen, fred og ro er en betingelse for trivsel og et

god liv" er ikke langt fra hvad vi selv ønsker at finde ved at flytte til Egholm.
Dyrelivet på Egholm og dens specielle miljø og fauna ønsker vi at værne om og ikke at forstyrre.
Når det er sagt, vil vi begynde at svare på de bekymringer der er kommet fra kommende Naboer og Beboere på
Egholm.
Vi ser i den forbindelse bort fra indsigelsen fra Mona Elisabeth Pedersen, da denne er en direkte afskrift af
Torben Lund´s facebook opslag fra d.11.9.2017 og kan derfor ikke være et udtryk af hendes egen mening.
Vi har i den forbindelse været en tur på Egholm for bedre at kunne forstå og bedre at kunne besvare disse
udsagn.
-Støvgener ved mere trafik på Øen.
Da vi besøgte Egholm, mødte vi 2 biler (lokale) der kom i høj fart os i møde, den ene tog vi et billede af for at
vise, at kører man med høj fart på de anlagte grusveje er støvgener meget større end ved lav hastighed.

Starter vi med at bygge på Øen, vil der være mere støv fra vejen, når der kommer materialer eller lignende med
lastbiler, men det vil jo være periodebegrænset.

-Planen er i strid med kommuneplanen.
Lokalplanen for området på Egholm tillader nybyggeri i begrænset omfang indenfor landsbyafgrænsningen. Det
er det vi har fået oplyst.
-Nr.51, 52 og 53 mister udsigt og der bliver sat spørgsmål til at udsigten er solgt 2 gange.
Vi så også salgsopstillingen af salget af Damgaarden med hele dens jordarealer, som har været udbudt til salg
af flere omgang. Det sidste salg af gården blev udbudt til salg på 2 måder, med og uden det stykke jord vi
påtænker at bebygge på. Alle 3 ejendomme har haft muligheden for at købe den pågældende jord til eget brug.
Endvidere ved vores besøg på Øen, så vi så at Damgaard er under totalombygning/ restaurering. Vi spørger så,
hvad er forskellen på en totalrestaurering og et nybyggeri i dette tilfælde. Begge dele giver gener til det
omtalte gadekær. Vores byggeri er tidsbegrænset. Er restaureringen også det?

Derudover har nr. 55 på Egholm ytret deres bekymring til miljø og økologi. På vores besøg kunne vi konstatere
at økologi ikke omfattede deres ejendom nr.55, da denne er fyldt med skrot og ikke mijøbehandlede affald.

-Hestemøg.
Der går 2,9 heste på en dyreenhed og Hestemøg kan også håndteres så det ikke generer Naboerne. Der
fremgår heller ikke af vores planer hvor en fremtidig mødding skulle ligge. Derudover er den største del af
Egholms areal landbrugsjord som bliver dyrket på den ene eller anden art. Det er landejendomme af større
eller mindre art der præger landskabet på Egholm, så dyremøg i al almindelighed er nok svært at undgå helt.
- Diverse uddrag af kommuneplanen fortæller om:
En starter således...
Af hensyn til naturinteresserne bør byudvikling ikke ske på arealer, der indeholder et righoldigt og varieret
plante- og dyreliv.... . Det jordstykke der er tale om til at bygge på har i mere end 25 år været brugt som
agerjord, så vi er lidt uforstående overfor ovenstående, for vi mener ikke det er den slags jord der kan være

tale om i kommuneplanen.
Man kunne ønske at naboer og beboere på Egholm havde sat sig mere ind i lokalplanen for området og
landsbyafgrænsningens linier, inden man startede på klager over ikke relevans.
Mvh
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