
Åbrinkens Grundejerforening i Brede 

 
15. november 2017 

www.aabrinken.dk 

Notat vedrørende beboermøde om  

Åbrinkens fremtid og lokalplan  

mandag d. 30. oktober 2017 i Geels Kirkesal 

 

Hensigten med mødet var at give en orientering om det igangværende arbejde med lokalplan og de vide-

re perspektiver.  

 

Indledningsvist bød Rune Jacobsen (69), formand for bestyrelsen, velkommen til beboermødet. Klaus 

Weber (61) orienterede herefter om lokalplanudvalgets arbejde, det forventede indhold af lokalplanen, 

den videre lokalplanproces samt de videre perspektiver for Åbrinken. Præsentationen fra denne oriente-

ring kan findes på foreningens hjemmeside. I tilknytning til præsentationen viste Bent Isager (59) illu-

strative fotos vedrørende tagflader og vinduesbånd.  

 

Der var skønsmæssigt fremmødt ca. 60 beboere til mødet. 

 

Nærende notatet fastholder spørgsmål og svar fra den debat, der fulgte efter Klaus' præsentation. 

 

Spm.:  Faartoft (225), kommer planen til at indeholde noget om inddragelse af garagen til beboelse i de 

små huse? 

Svar: Det blev ikke præsenteret, men det er med i lokalplanen. Der forventes krav om én parkerings-

plads på hver ejendom (som nu). PS: I anden række af de små huse er forpladsen så lille, at man 

kun vil kunne opfylde dette krav ved at opretholde den indbyggede garage. 

 

Bem.:  Frøkjær (251), det vil være en god idé at inkludere en liste over, hvad der skal søges om, og hvad 

man bare kan bygge. 

 

Spm.:  Boysen (223), hvad gør kommunen mht. håndhævelse af lokalplaner andre steder? 

Svar: Brade (4), det er blevet diskuteret i byplansudvalget, hvor man blev enige om, at lokalplaner skal 

holde sig til "de store linjer", da kommunen ikke har kræfter til at følge op på mere end det. 

 

Spm.:  Repsdorph (94), farvehandleren på Geels Plads har haft de originale Åbrinken-farver, men man 

kan ikke få farvekoderne af ham. Dørene har i øvrigt aldrig været grønne. 

Svar: Det er en anbefaling fra Rønnov arkitekterne, der nok knytter sig til den flotte tegning. Der for-

ventes ikke krav om dørfarve. 

 

Bem.:  Repsdorph (94), træer i Åbrinken må ikke være mere end 8 meter høje i henhold til vores vejled-

ning, men ingen gør noget ved for høje træer. Hække ud mod stikveje og stamvejen skal klippes 

ind til skel, og så skal problemet med mange biler og ringe parkeringsmuligheder løses.  

Rune (69), hvis man er i tvivl om hvor skel ér, kan man se efter lygtepælenes placering – de står 

i skel. 

 

Spm.:  Christian (145), vi er ved at bygge vindfang og kan se, at der er behov for noget fleksibilitet i 

proportionerne for at kunne få plads til et toilet i vindfanget (smallere/længere tilbygning). Det 
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totale areal synes at være tilstrækkeligt. Anbefaler dog mulig for et byggefelt for et lukket vind-

fang på minimum 1,8 m x 3,0 m. 

Svar: Rune (69), dimensionerne er et krav fra kommunen. Husejere er i stedet nødt til at udvide ind i 

garagen. 

Klaus, finder at et byggefelt på 5,3 m
2
 er i underkanten til et lukket vindfang. Det må bero på en 

fejl, idet vi på møde med kommunen har ønsket et større areal (PS: et sted mellem 6 og 7 m
2
 har 

været drøftet med kommunen). Vi gør kommunen opmærksom herpå. På generalforsamlingen 

kommer der et forslag om budget til at udarbejde "standardløsninger", eksempelvis for vindfang. 

Morten (74), bygningsreglementets krav til isolationstykkelser er store, og derfor er det nyttigt 

med fleksibiliteten – og også gerne større areal. 

 

Spm.:  Regner (141), hvor skal man placere en ladestander til en elbil? 

Svar: Det er ikke med i lokalplanen. 

 

Spm.:  Regner (141), kunne man ikke arbejde for at godkende integrerede solceller i tagene? Også gerne 

på de lave tage. 

Svar: Efter opfordring fra kommunen kommer der en vejledende afstemning til generalforsamlingen 

for eller mod solceller i den nuværende udformning. 

 Integrerede solceller og solceller på de lave tage har ikke været drøftet, men formuleringen ”i 

den nuværende udformning” er valgt for ikke at udelukke integrerede solceller, også selvom det 

måtte blive et nej. 

 

Spm.:  Kjellerup (2), stor ros til udvalget. Det er godt at have det overordnede mål defineret. Opfordring 

til udvalget om at fortsætte det gode arbejde. Også ros til, at udvalget har fået udarbejdet Røn-

now-rapporten. 

 Men hvorfor vil kommunen ikke tale om plænen foran Bellini? 

Svar: Lokalplanudvalgt har forsøgt at få den dækket af lokalplanen, men det afviser kommunen. 

 Brade (4), plænen er ikke med, da der er grænser for, hvad man kan bygge på den inden for 

kommuneplanloven. 

 

Spm.:  Ole (99), halvdelen af alle tage i Åbrinken er i dag dækket af tagpap, så jeg foreslår, at man også 

tillader tagpap, både til reparation og som nyt. Gerne med en anbefaling om, at farven skal være 

Icopals "kulsort", som også er mere modstandsdygtig mod begroning. Et nyt skiftertag er meget 

dyrt (350.000,-) sammenlignet med et tagpaptag (størrelsesordenen 50.000,-). 

Svar: Det har været drøftet i lokalplanudvalget, som blev enige om at lægge op til kun at tillade skife-

reternittage fremover. Det afspejler et ønske om at "hæve barren". Derudover bliver næsten alle 

nye tage i dag lagt med skifereternit, når der skiftes tag i Åbrinken. Et langsigtet kvarterløft vil 

også forøge ejendomsværdien. 

 Kommentar fra salen: Eternit holder også længere end tagpap. 

 Henrik (31), hvis alle gør det forkert, men ensartet, kan det jo også se pænt ud. 

Morten (74), den nye eternit holder ikke til snetrykket. Har man overvejet naturskifer? 

Holm (30), naturskifer kan ikke tåle, at man går på tagstenene. Desuden er taget glat, når det er 

vådt. 

 

Spm.: Ole (99), kommunen lægger vægt på de ting, som der er enighed om i Åbrinken, ikke input fra 

arkitekten. Er der mon enighed om eternittage, når halvdelen af bebyggelsen har tagpaptage? 

 Kommentar fra salen, laver bestyrelsen afstemning herom ved generalforsamlingen?  

Svar: Nej 
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 Kommentar fra salen, vi kan jo selv stille forslag til generalforsamlingen!?  

Svar: Ja 

 

Spm.:  Henrik (31), er det rigtigt, at planen er "gældende lov" i høringsfasen? 

Svar: Ja. Hvis man skynder sig at opføre noget, som er i modstrid med lokalplanen, i den mellemperi-

ode, handler man "i ond tro". 

 Henrik (235), vi har en byggeansøgning inde i øjeblikket, og det er korrekt, at kommunen kan 

bremse byggesager, der strider mod lokalplanen. 

 

Spm.:  Henrik (235), lokalplanen kræver minimum 10 graders hældning på det lave tag mod haven, men 

taghældningen er kun 7½ grad på de nuværende (små) huse. 

Svar: Hældningen er angivet af kommunen. Enig i at det er uhensigtsmæssige at ændre på dette. Vi 

skal gøre dem opmærksomme på det. 

 

Spm.:  Jens (123), der er jo en del beplantning i bebyggelsen, som er plantet efter en gennemtænkt plan. 

Har man en strategi for genplantning? 

Svar: Torben (38), hele området omkring de to store græsplæner er fredet, og kommunen har vedtaget 

en beplantningsplan for området. Den følger grundejerforeningen. 

 

 

På lokalplanudvalgets vegne  

Klaus Weber (61) 
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