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Hermed fremsendes bemærkninger af 18.09.2022, ift. ovennævnte projektforslag, på vegne af Hanehøjvej 28, 9520 Skørping.

Jeg vil gerne ligge op til en besigtigelse på matriklen i indeværende måned, forud for en indstilling af forslaget, idet løsningsmulighederne specielt 
for passes ud for pkt. 1 og 5 jf. vedhæftede projektbeskrivelse ønskes belyst, forud for en offentlig beslutningsproces.

Jeg vil gerne pointere, at jeg personligt såvel som på Skørpings vegne er stor tilhænger at projektet, hvorfor jeg håber at man såvel teknisk - som 
politisk hvis nødvendigt - vil afsætte tid til og har fokus på, at vi ikke kommer til at stå i en lignede debat som for enden af Hanehøjvej, da træerne 
blev fældet i forbindelse med anlæggelsen af cykelstien.

Me d ve nl i g hi l s e n 

Kim Fihl
Det Hele Menneske A/S

Mobi l :  +45 27154459
Ma i l :     ki fi @i cl oud.com
www:   De tHe l e Me nne s ke .dk
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1. Her står flere store træer der ønskes bevaret, både personligt, men
ligeledes for helhedsindtrykket omkring Skørping, for at opretholde
Helhedsplanens intentioner omkring "Byen i Skoven og Skoven i Byen".
Lad os tage en snak på stedet hvordan vi kan passere her og evt.
rodsikre ledningerne med foringsrør - færisten er trukket tilbage, da jeg
ved anlæggelsen var bekendt med Fjernvarmes planer, så ingen
problem her.

2. Flere gamle træer der ønskes bevaret - se pkt. 1 - disse står heldigvis
længere tilbage, så tænker ikke problemet er så stort her.

3. Gammel stor levende stub - uden landskabelig værdi, accept på at
denne fjernes for at sikre rørføringen.

4. Alle valnøddetræ - plantet for ca. 3-4 år siden, så kan forholdsvist let
flyttes - skal alligevel have flyttes flere så disse, så det skal jeg nok tage

5. Her er til gengæld et større problem - idet der lige indenfor skel, står flere
gamle landskabelig værdifulde træer, der sammen med den naturlige 
høj, er med at danne landskabelig overgang mellem by og land i tråd
med Helhedsplanens intentioner for Skørping.
Ud over et personligt ønske om bevarelse af beplantningen og dermed
undgå ødelæggelse af landskabelige værdier, tænker jeg helle ikke det
er fordelagtigt for projektet, med en tilsvarende debat i Skørping som
helhed, som da træerne blev fælder i forbindelse med udstykning af
indkørslen / slugten til Hanehøjvej.
Heldigvis er rabatten her lidt større mellem skel og vejsiden, end på det
øvrige stykke, hvorfor jeg her kunne foreslå at traceen placeres samlet i
det kommunale areal (evt. lidt længere ude under vejbanen hvis behov)
og fjernvarmerørene rodsikreres med foringsrør.

6. På det resterende areal op mod mit skel, er der ikke problemer - man
kunne dog overveje hvis ikke traceen kan være mellem skel og vej at
trække det ene eller begge rør ind på den anden side af hegnet i skel,
således at man ikke skal til at lave nyt hegn langs hele strækninger, idet
det er under 3 måneder gammelt og monteret med fårehegn, grundet
arealerne skal afgræsses fra foråret af, som naturafgræsning.
Har tidligere meddelt Fjernvarmen af arbejderne ville pågå, men fik
besked på, at jeg blot skulle anlægge, så ordende de når de kom.
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Hanehøjvej 28, 9520 Skørping
Kommende Fjernvarmeledning
Det Hele Menenske A/S - 18.09.2022

OBS: er bekendt med følgende krydsende ledninger af vej:

a. Kloakledning for regnsvand fra Hanehøjvej 27 til søen overfor
b. Vandledning fra Hanehøjvej 29, stophane kan anvises
c. 230 V strømledning fra Hanehøjvej 29 - opføring kan anvises
d. Brandhave på min side af vejen - er ikke klar over ledningsførring hertil

  med kunne frygte den ligger parallelt hvor trache forventes placeret
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