
From:                                 Christian Weber Juncker
Sent:                                  Mon, 26 Apr 2021 10:33:14 +0000
To:                                      Christian Weber Juncker
Subject:                             VS: Degnejorden, tilbud om flere mindre boliger

Fra: John Bødker <jb@coreproperty.dk> 
Sendt: 23. april 2021 09:09
Til: Peter Østerbye <peos@lejre.dk>; Inger Marie Vynne <imvy@lejre.dk>; Niels Rolf Jacobsen <nrja@lejre.dk>
Cc: Niels Lorentz Nielsen <nln@coreproperty.dk>; John Bødker <jb@coreproperty.dk>; Kristina Jordt Adsersen 
<kja@linkarkitektur.dk>
Emne: Degnejorden, tilbud om flere mindre boliger
 
Til Lejre Kommune
 
Som køber af Degnejorden har vi fulgt debatten i dagspressen om mindre boliger til 1. indkomst familier i Lejre.
 
Vi vil derfor tilbyde Lejre kommune at opføre 5-15 ekstra mindre boliger på 65-75 kvm indenfor de i 
lokalplanen afsatte byggefelter. 
Vi vil ikke ændre på det bebyggede areal og dermed forbliver bygningstætheden den samme på grunden. Det 
er alene antallet af boliger som vi foreslår ændret.
 
Baggrunden for vort tilbud er;
 

 Der er gennem mange år bygget rigtigt mange én familiehuse i Lejre, og i de senere år er hovedparten 
af alt nybyggeri også villaer eller rækkehuse til børnefamilier

 
 Der er mangel på mindre boliger til bl.a. enlige og ældre i Lejre

 
 Visionen med Degnejorden var bl.a. at medvirke til et generationsskifte i villakvartererne, dette kræver 

et udbud af mindre boliger
 

 Vi ser gerne en større diversitet på Degnejorden, som en kombination af større familieboliger målrettet 
mod 2 indkomst familier og flere mindre boliger til ældre, enlige, og 1. indkomstfamilier

 
 Degnejorden skal være et bæredygtigt byområde og bebyggelsesplanens klyngestrukturer og 

fælleshuse, lægger op til at de kommende beboere bliver en del af en serie aktive nabofællesskaber og 
derved indgår i sociale relationer i området. Nabofællesskaber kan modvirke ensomhed og isolation 
hos især ældre og enlige, og hjælpe til en sund balance med en ekstra nabohåndsrækning til en travl 
børnefamilie. 

 
Børnefamilier i større boliger i Lejre har typisk 2 biler, som bruges til både arbejde og transport af børn. Det er 
vores opfattelse at trafikomfanget ikke vil stige fordi en stor bolig opdeles i 2 mindre boliger der typisk vil blive 
beboet af en enlig.  Dertil kommer at flere ældre beboere på Degnejorden formentligt vil betyde mindre trafik 
da undersøgelser viser at de ofte benytter bilen mindre og pendler mindre end familierne.
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Da der i købsaftalen er skitseret en række tidsfrister, håber vi på en snarlig positiv tilbagemelding så vi kan 
indsende dispensationsansøgning og efterfølgende byggeandragende.
 
Med venlig hilsen
 
Core Bolig X 
 
Niels Lorentz Nielsen  og   John Bødker
 
Med venlig hilsen / Freundlichen Grüssen / Best regards
John Fisker Bødker

Core Property Management P/S
Axeltorv 2N, 4.,
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