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Høringssvar
Naturgrunden Syrenvej 30 skal blive til ''Skovhaven'' - en skovhave med et smukt
lille hus som falder i et i miljøet. Et sted som kommer mig og min famlie på tre
børn og pertner, lokalområdets naturelskere og måske især forældre til børn i
alderne 0-9 årsalderen, som kunne besøge haven til gode. Vision: Den knap
7000m2 stor grund skal forvandles fra ubrugt og glemt til en naturskøn og tildels
spiselige have med plads til lege, picnic og glæde samt et hus. Ideen er, at vil skabe
en smuk skovhave hvor børn kan lege, voksne kan mødes og mennesket kan trives
sammen med naturen. Haven skal rumme en spiselig skov, køkkenhave,
udekøkken, evt et shelter/tipi/yurt. Læ fra vind og vejr: en del af visionen er, at der
skal bygges et hus (sommerhus) på grunden - et bæredygtigt og naturligt udseende
hus som falder i et med omgivelserne gerne hen i fjerneste hjørne af grunden. evt af
Douglastræ på facaden. Rundt om grunden skal der skabes naturhegn for at skabe
en ramme rundt om Skovhaven. Ved indgangen drømmer jeg om en 'port' som man
går igennem hvorpå der sidder et træskilt som bærer navnet 'skovhaven'!
Konklusion: Der søges tilladelse til at bygge på Syrenvej 30 som del af en
udviklingsvision for grunden. Grunden skal have en status som enten
sommerhusgrund, som tillader at der kan bygges et sommerhus, eller anden status
som jeg ived hvad hedder, som gør, at det bliver tilladt at stille en flytbar struktur
såsom et tinyhouse, en tipi eller en canadisk yurt på grunden som kan give
grundens ejer og brugere en måde at søge læ fra vind og vejr på. Jeg har en vision
for grunden. En naturperle som kan komme mig selv, min familie og venner og
lokale til gode. Særligt ser jeg en mulighed for at invitere hjemmeskoleforældre på
grunden, hvor de kan lære om skoven, køkkenhaven og være i naturen. Med
spænding og kærlighed. Jai Wesley Jobey
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