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Grønt havvand skaber
undren og
bekymring: - Jeg har
aldrig set noget
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Her er årets butik og
årets spisested i
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Vejen er nu banet for byggeriet af Søbyen. Der er dog endnu ikke givet byggetilladelse til
bygherren Søbyen A/S. Visualisering: Søbyen A/S

Horsens

Plads til 36 huse: Her
er ny udstykning på
vej
Horsens

skanderborg - Efter måneders
venten er der nu endelig
kommet svar på den klage, som
en gruppe naboer til den
tidligere gartnerigrund ved
Lillesø i Skanderborg har
indsendt til Natur- og
Miljøklagenævnet i august sidste
år.

Jenny hædres: Her er
de nye vejnavne på
havnen

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nævnet giver ikke klagerne
medhold, og dermed gælder
kommunens lokalplan for området, og byggeriet af klyngehuse og
højhuse bag Vestergade kan gå i gang.
Søren Westergaard er én af de naboer, der har markeret sig i debatten,
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og som har været utilfreds med kommunens sagsbehandling.
- Vi er selvfølgelig meget skuffede over afgørelsen, men vi anerkender,
at Natur- og Miljøklagenævnet har lavet et ordentlig stykke arbejde.
Arbejdet er ikke spildt
- Vi er dog tilfredse med, at Natur- og Miljøklagenævnet har formået at
få Skanderborg Kommune til at præcisere nogle ting, som tidligere har
været meget uklare. Blandt andet står der nu i lokalplanen, at byggeriet
må være op til 20,3 meter højt. Det tal har vi ikke kunnet få tidligere,
siger Søren Westergaard.
Han betragter ikke det seneste års arbejde med at indsamle
underskrifter og skrive klager som spildt arbejde.
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Parkinson holder
ikke Henrik tilbage:
Han har fuldført
verdens største
maraton

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig men kan prøves ved
en retssag.
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- Det er vi ikke interesserede i, siger Søren Westergaard.
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Vandværk vandt over Skat: Nu kan
lokalt vandværk få 743.000 kr.
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