Flemming Boye
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5960 Marstal

Ærø kommune

Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 123-6 for et område til tæt-lav boligbyggeri i Marstal – Ellenet
Som borger på Ærø og potentiel fremtidig ansøger om lejebolig i området har jeg følgende bemærkning:
Bilag 3, side 42, i lokalplanforslaget viser et bebyggelsesforslag, hvor halvdelen af redskabsskurene er
placeret syd for boligerne, og dermed tillige i udsigtsretningen.
Det forekommer mig at være en meget ringe løsning, hvor anlægsøkonomi omkring adgangsvejene
prioriteres helt urimeligt overfor boligernes attraktivitet.
Som jeg forstår det er denne organisering og placering af stikvejene ikke entydigt fastlagt ved lokalplanens
bestemmelser, men jeg mener dog at forholdet er væsentligt og vil derfor fremhæve det her. Alle
adgangsvejene bør placeres på nordsiden. Jeg anmoder om at få eksplicit svar på, hvorvidt bilag 3’s
placering af boliger, skure og adgangsveje kan fraviges af bygherren.
Det er MULIGVIS en betragtning mere aktuel for bygherren end til kommunen som planmyndighed, men da
boligselskabet må antages at læse høringssvarene fremsender jeg hermed et sådant.
Problemstillingen kan også illustreres med placering af boliger, skure og adgangsveje ifm. en række andre
tæt-lave bebyggelser på Ærø, fortrinsvist nyere, hvilket er vist på de følgende sider.
Tværstykkerne i Ærøskøbing synes ikke at have skure, jeg kan i hvert flad ikke se dem på geofyn.dk.

Kildehaven, Ærøskøbing
Blandt 12 nye boliger ses kun 3, imod nord-vest at have en ligeså ringe orientering. De øvrige 9 virker
fornuftige.
En meget tilsvarende observation kan gøres vedr. Mellemgade 3 i Marstal, hvor netop også 3 bolig imod
nord-vest har samme problem.
I begge tilfælde synes meget trange placeringsmuligheder på grunden at være årsagen.

Søndertoften, Marstal
Boligerne har ikke redskabsskure.
Opholdsstuerne må antages alle orienteret imod andre retninger end nord.
Tværstykkerne i Ærøskøbing har lignende karakteristiska.

Ellenet, Marstal
Kommentarer synes overflødige

Rummes Agre, Søby
De 6 nordligste boliger har også skurene imod syd, men samtidigt har netop disse boliger en overordentlig
attraktiv havudsigt imod nord.
De øvrige boliger synes almindeligt, fornuftigt orienteret.
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