Greve Landsbylaug
Referat af Bylaugsmøde
Tid og sted
Tilstedeværende

Pkt 0

27. marts 2017 kl 19:30 hos Oldermand Anne-Me;e, Lillegade 2b
Anne-Me;e Jansen, oldermand
Anne Rasmussen,
Anée Kehlet,
Lasse Faurschou Rose, suppleant
Mikkel Kjærgaard,
Ole Kristensen, skriver
Godkendelse af Dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt uden anmærkninger.

Pkt 1

Konstituering
Bylauget er konstitueret som vedtaget på Bystævnet 28. februar 2017:
Anne-Me;e Jansen, oldermand
Morten Keldorﬀ, skatmester
Ole Kristensen, skriver
Anne Rasmussen, bymand
Anée Kehlet, bymand
Mikkel Kjærgaard, bymand
Miriam Ekström, bymand
Lasse Faurschou Rose, suppleant
Per Rasch Andersen, suppleant

Pkt 2

Bystævne evaluering
Bystævnet var godt besøgt, og det var en rigtig god oplevelse at der var god tone
trods uenigheder og diskussioner. Folderomdelingerne fungerer godt i forhold til at
få fremmøde. Anne-Me;e lægger det underskrevne referat på hjemmesiden, så snart
det er scannet ind. Vi siger en stor tak til Heidi, der fratrådte skriver-posten!

Pkt 3

Lokalplanforslaget ved landevejen (14.48)
Oles forslag til indsigelsen er godkendt af lauget, Oldermand Anne-Me;e
underskriver og sender den ind. I forhold til den udgave, der er uploadet på
landsbyens forum er der en lille re;else: Der blev fejlagtigt refereret til det nye
lokalplanområde 14.48 i afsni;et om udseende. Den re;ede version kommer op på
landsbyens forum og er vedlagt referatet som bilag 1. Desuden vedlægges som bilag
2 et kort over lokalplaner i området ved Greve Landsby, så referencerne i
indsigelsen er tydelige.

Borgermøde

Kommunen har mod forventning ikke sendt invitationer til borgermøde vedr.
lokalplansforslaget til hele landsbyen. Det er kun de direkte naboer, der er blevet
inviteret. Det er desværre ikke alle fra lauget, der kan være til stede tirsdag d. 28.
marts kl. 17- 19 i byrådssalen, men alle der kan, vil dukke op.
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Pkt 4

Planlægning af kræmmermarked søndag den 14. maj
Landsbylaugets kræmmermarked er optaget i ‘Markedslisten 2017’ og
‘Markedsbogen 2017’. Per er tovholder for kræmmermarkedet, og vi vil få bekræftet
om Heidi også er behjælpelig i år. Anne-Me;e modtager nogle henvendelser fra
potentielle stadeholder, som hun videresender til Per (og Heidi). En pandekagebod
har forespurgt, det skal aalares om hun har brug for el.

Pkt 5
Steﬀen’s Corner

Eventuelt
Steﬀen er godt igang med at klargøre sit nye lokale ved Brugsen til
levnesmiddelgodkendelse, og det skal bare gøres klart hurtigst muligt, så han kan
komme igang :) Vi opfordrer generelt til at alle følger Steﬀens facebookside, hvor
han allerede beder om hjælp løbende, og vi opfordrer Steﬀen til at være tydelig om
hvornår han har brug for hjælp og til hvad.

Legepladsen

Skal træet på legepladsen løbende behandles eller er det robenie-træ, der ikke
kræver behandling de første 25 år? Under alle omstændigheder skal der nyt sand til
sandkassen. Hvis det skal vedligeholdes rykker vi kommunen, der står for
vedligeholdelsen. Har de lavet et vedligeholdelsestjek? Miriam er legepladsansvarlig, og kan evt. organisere en arbejdsdag, hvis kommunen er for træg.

MobilePay

Morten oplyser at Mobile Pay stadig er under opre;else, og at der ikke er meget vi
kan gøre, idet bolden ligger hos Danske Bank, hvis erhversafdeling volder rigtig
mange kvaler.

Kirkestier
Godthåb

Per og Majse tog opgaven med de gamle kirkestier til Bystævnet. Vi vil kontakte
dem og følge op inden næste møde.
Torsdag er der Generalforsamling i Godthåb, hvor i hvert fald Mikkel vil deltage fra
lauget mhp. et evt. samarbejde.

Vandværket

Mikkel var til generalforsamling i vandværket og orienterede lauget om
vandværkets situation og motivationen for at der ønskes en mulighed for
sammenlægning.

Næste møde

Tirsdag den 25. April kl. 19:30 lægger Lasse hus til næste møde, adressen er
Lillegade 6. Vi spørger Heidi om hun stadig er med på Kræmmermarkedet, og
sæ;er det først på dagsordenen.

For referatet
Ole Kristensen

Side 2 af 2

Greve Landsbylaug
Indsigelse
På vegne af beboerne i Greve Landsby ønsker Greve Landsbylaug hermed at gøre
indsigelse mod de fremsa:e forslag til Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 Rammeområde 2E1, Blandet erhverv, og Forslag til Lokalplan 14.48 for Greve
Centervej 88-90.
Supermarked

Øvrig bebyggelse

Landsbylauget tager ikke stilling til hvorvidt der bør opføres en dagligvarebutik,
idet der ikke er opnået enighed om spørgsmålet blandt vore medlemmer, en del
beboere ønsker en lokal indkøbsmulighed nu da Brugsen inde i landsbyen er lukket.
Derimod kan vi klart modsæ:e os at der i området opføres andre bebyggelser,
navnligt tankanlæg og store bygningsvolumener som fx butik til pladskrævende
varegrupper.

Opre4elsen af 2E1

Vi stiller dermed os grundlæggende undrende overfor at der gennemføres så store
ændringer i områdets anvendelse at det medfører fremsæ:elsen af
kommuneplanstillægget. Tillægget omklassiﬁcerer hele planområdet, en
gennemgående del af det oﬀentligt rekreative område (5R12), mellem landsbyen og
erhvervsområderne (2E38 og 2E37) til primært erhvervsområde. Dermed vil
erhvervsområderne grænse direkte op til landsbyen. Vi mener de:e er alt for
vidtgående og frygter at de:e kan skabe præcedens for at erhvervsområderne kan
brede sig yderligere mod landsbyen. Derfor er landsbylauget, uanset lokalplanens
moderationer, imod kommuneplanstillæget i sin nuværende form.

Udseende

Subsidiært stiller lauget sig undrende overfor referencerne for facadeudtryk i
delområde 1, der grænser umiddelbart op til landsbyen. Referencerne står på ﬂere
punkter i direkte modstrid med de krav, der gælder i landsbyen. Vi mener at
bygninger skal opføres i en arkitektur, der er tilpasset landsbyens traditioner, dvs.
murede facader med gesims, taget beklædt med røde tagsten, taghældning på min
30o. Vinduer og døre udført i træ.
Vi vil på det kraftigste opfordre til at der i hele området kun opføres bebyggelse i
max 1 1/2 plan. I delområde 1 udformet i overensstemmelse med den øvrige
bebyggelse i landsbyen (14.02). Evt kan murværk pudses med farverne fra den
klassiske jordfarveskala, dog ikke ‘varm grå’ og ‘kold grå’.

I det hele taget virker de fremsa:e forslag til ikke i nævneværdig grad at tage
hensyn til placeringen ved Greve Landsby, specielt hvad angår bygningernes
volumen og udseende.
Landsbylauget ser frem til yderligere dialog om planerne.

Greve Landsby, den 27. marts 2017

Oldermand Anne-Me:e Jansen, Lillegade 2B
oldermand@grevelandsby.dk

Bilag 1

Plansystem

Herover vises et udtræk fra plansystem.dk hvor lokalplanerne i området rundt om
Greve Landsby og deres nummerering kan ses.

Bilag 2

