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ANSØGNING fra Sektion 2, Nordpassagen m.fl. om helårsstaus i det kommende lokalplanområde 21.S2.3
Sunds Sø nord og øst.
I forbindelse med udarbejdelse med ny lokalplan for området Sunds Sø nord og øst, omfattende følgende
grundejerforeninger på nord og østsiden af Sunds Sø.
Grundejerforeningen Sektion 2, Nordpassagen m.fl.
Grundejerforeningen Nordringen.
Grundejerforeningen Nordstjernevej.
Grundejerforeningen Sønderås Ejerlav.
Grundejerforeningen Sunds Sø østre.
Der har gennem en del år været et udbredt ønske blandt medlemmerne om helårsstatus for området.
Gennem de seneste år er dette ønske vokset betydeligt. Dette ønske er gentagne gange blevet pointeret
overfor Herning Kommunes Planafdeling under samarbejdet med udarbejdelse af Lokalplan forslag nr.
21.S2.3.. Planafdelingen har dog, trods dette, valgt at færdigbehandle lokalplanen med sommehusstatus.
Udarbejdelse af den nævnte lokalplan er foregået i et bredt og godt samarbejde og med stor hjælp fra
Lokalplanafdelingen for at få de enkelte ønsker fra de 5 grundejerforeninger i området tilpasset og opfyldt.
Udviklingen i området, som er foregået gennem rigtig mange år, betyder der ved nybyggeri og renovering,
bliver bygget helårslignende huse og at området dermed har skiftet karakter.
Det er et udbredt ønske blandt medlemmerne at opnå helårsstatus.
Denne ansøgning er sendt på vegne af Grundejerforeningen Sektion 2, Nordpassagen m. fl., som består af
34 husejere. Ved det sidste fællesmøde d. 28 marts 2012, blev der blandt de fremmødte holdt afstemning og
et massivt flertal på 77 % stemte for helårsstatus.
Mere end halvdelen af husene omring Sunds Sø har i dag helårsstatus og vort ønske vil være i direkte
tilknytning og forlængelse heraf.
Grundejerforeningen Sektion 2, Nordpassagen m.fl. vil indgå i et objektivt og positivt samarbejde om
udarbejdelse af ny Lokalplan med helårsstatus.
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