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HJARUP: Fremmødet var
massivt, da Hjarups fremtid
var til debat. Omkring 150
borgere havde taget imod
Kolding Kommunes invita-
tion om at møde op på Me-
jeriet tirsdag aften for at hø-
re hvilke tanker, der ligger
bag et forslag til en ny lokal-
plan for landsbyen. 

Næsten halvdelen af byrå-
det, med borgmester Jørn
Pedersen (V) i spidsen, var
til stedet, og de fik klar be-
sked.

Beboerne siger nej til for-
slaget, der skulle give mu-
lighed for, at 16 nye grunde
udstykkes ved Østergårds-
vej. Det vil nemlig medføre,
at hele Hjarup skal stifte sta-
tus og blive byzone. 

Begrænsninger
– Gør vi det, medfører det
flere begrænsninger. Vores
mulighed for at holde dyr
forsvinder. Der ligger gamle
gårde i byen, og en ændret
status vil også berøre dem,
siger Hjarup-borger Jens
Holdt, der deltog i mødet. 

Hele snakken om zone-
skifte var blevet aktuel, for-
di landsbyen gerne vil sikre
sin udvikling af hensyn til
skole- og foreningsliv.

– Som planloven er nu,

kan Hjarup ikke få større
udstykninger uden at skifte
status til byzone. Mødets
konklusion blev, at vi gerne
vil bevare samme status
som vi har haft de seneste
1000 år, og så accepterer vi,
at der kun kan bygges et en-
kelt eller to huse mellem ek-
sisterende bygninger i by-

en, forklarer borgeren. 

Ros til kommunen
Mette Løvbom fra Hjarups
udviklingsgruppe fortæller,
at deltagerne var enige: 

–Ved en spontan afstem-
ning via håndsoprækning
sagde alle deltagere nej tak
til at overføre landsbyen til

byzone. 
Jens Holdt har ros til Kol-

ding Kommune for mødet: 
– Konsekvenserne af et

zoneskifte blev grundigt
forklaret, og mit indtryk er,
at embedsmændene havde
gjort meget ud af at forbere-
de mødet, og at politikerne
lyttede. 

Hjarup siger klart
nej til at blive byzone
Af Lena Juul
Tlf. 7211 4231, lju@jv.dk

BORGERMØDE: Omkring 150 deltagere sagde med håndsoprækning nej til, at
landsbyen skal overgå til byzone. 

Lunderskov
■ Åbningstider
8-9: Sundhedsplejen: 76 84
07 46.
8-22: Lunderskov Biblio-
tek: Åbent med selvbetje-
ning. 
9-13: Kolding Kommune:
75 50 15 00.
10-16: Jordrup Postbutik.
10-17: Lunderskov Postbu-
tik.
10-17: Røde Kors-gen-
brugsbutikken, Storegade 5
11.30-12.30: Dagpleje/
pladsanvisning: Tlf. 75 58
50 29.
12.30-16.30: Aktivitets-
centret i Storegade, Lunder-
skov.
13-18: Containerpladsen,
Slugten. 
13-17: Indre Missions Gen-
brugsbutik, Storegade 6.
17-20: Sundhedsplejerske-
telefon: 75 115 115.

Vamdrup
■ 19.30: Café Mødestedet,
Jernbanegade 3: Anonyme
Alkoholikere, møde.

Vamdrup Kino
19.30: En Familie

Åbningstider
6-18: KongeåBadet.
6.30-15.30: Frilandsbørne-
haven Enghøj, Hjarup-
gårdsvej 7A: 75 58 04 72.
8-15.30: Cafeen Lindely,
Lindegade. 
8-16: Café Mødestedet,
Jernbanegade 3.
8-22: Vamdrup Bibliotek:
Åbent med selvbetjening. 
9-20: Åbent i Vamdrup
Sport & Fitness.
10-17.30: Røde Kors butik,
Vestergade 29.
10-17.30: Genbrugsen, Ve-
stergade 10.
12.30-17: Postbutikken.
13-17: Værestedet »Det go-
de liv«, Hjarup.
13-18: Containerpladsen,
Østermarksvej. 
17-20: Sundhedsplejerske-
telefon: 75 115 115.

Christiansfeld
■ 17: Cuben: CIF-Fodbold
afholder generalforsam-
ling. 

Telefonvagter
Røde Kors besøgstjeneste
v. Kurt Jørgensen, tlf. 40 21
02 73/23 36 18 95
Vågetjenesten v. Jenny Nis-
sen, tlf. 74 56 82 23/51 35
68 05 - kl. 08.00-08.30.

Åbningstider
6-22: CIF Motionscenter. 
8-22: Christiansfeld Biblio-
tek: Åbent med selvbetje-
ning. 
8-22: Skadeklinikken, Ha-
derslev Sygehus.
9-15: Christiansfeld Turist-
bureau. 
9-15: Christiansfeld Cen-
tret. 
10-17: Hejls Gamle Sme-
die, Hejls Landevej 39.
12-13: Kongebrocentret:
Cafeteriet er åbent for pen-
sionister. 
13-18: Containerpladsen,
Arlavej. 
14-16: Lokalhistorisk Ar-
kiv, Christiansfeld – træffe-
tid Nørregade 1.
17-20: Sundhedsplejerske-
telefon: 75 115 115.
Lukket: Genforenings- og
Grænsemuseet åbent efter
aftale på 75 57 30 03. 
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NYFØDTE
Malthe, født 20.12.10, 4250
g, 55 cm. Her fotograferet
med søstrene Maja og Mat-
hilde. Forældrene er Dianna
og Brian Skøtt Ørnskov, Kær-
møllevej 28, Christiansfeld. 

L. Fransson Fotografi

NAVNE

Borgmester Jørn Pedersen var en af de politikere, der deltog i borgermødet om Hjarups
lokalplan. Efter mødet skrev han til landsbyen via Facebook: »Jeg tror på, at I vælger rigtigt
ved at bevare jeres særpræg som landsby. Flot opbakning og positiv oplevelser for mig
som politiker«. Foto: Ole Nygaard-Lund

HJARUP: Det var ikke kun
det store spørgsmål om Hja-
rups zonestatus, der blev
talt om på borgermødet. 

–Vi nævnte også den gam-
le mejerihave. Den betyder
ret meget for os, men da Kol-
ding Kommune sidst skulle
skrabe penge sammen, blev

det besluttet, at haven skal
sælges som tre byggegrun-
de, siger Jens Holdt fra Hja-
rup.

Mejeriet fungerer som by-
ens forsamlingshus, og by-
ens børn er glade for lege-
pladsen, som haven blandt
andet huser.

– Vamdrup Kommune be-
sluttede i sin tid, at haven
skulle være et grønt områ-
de. På grund af en admini-
strativ fejl blev den pågæl-
dende lokalplan ikke offent-
liggjort, og når en lokalplan
ikke er offentliggjort, så
gælder den ikke, forklarer

borgeren. 
Grundene er stadig til

salg.
– Vi fik dog et halv tilsagn

om, at man vil prøve at finde
en løsning, og det glæder os,
understreger Jens Holdt.

lej

Skal mejerihave være grønt område eller byggegrunde?

I Hjarup er der sammen-
hold, det så vi til borger-
mødet den 15-03, hvor Hja-

rup borgere var mødt tal-
rigt op, for at debattere om
vi skulle forblive landzone
eller overgå til byzone. 

Der var ingen tvivl hos
Hjarup-borgerne om, at vi
skulle forblive i landzonen.
Der var rigtig god dialog
omkring, hvordan vi bedst
muligt bevare vores lille lo-

kale landsbysamfund, sam-
tidig med, at vi udvikler
samfundet i den rette ånd,
nemlig Hjarup ånden. 

Vi kom vidt omkring lige
fra den trafikmæssige del,
vores lokale skole, udstyk-
ning af grunde m.m. 

Jeg vil gerne takke de lo-
kale politikere som var

mødt op, samt vores borg-
mester for at være imøde-
kommende overfor vores
ideer og forslag. Vi ser frem
til et godt og begivenheds-
rigt samarbejde omkring
vores lokal samfund. 

Og lige en reminder til je-
res huskeseddel. Et højt
ønske om en idrætshal.

Velbesøgt borgermøde i Hjarup
Karina Adsbøl, folketings-
kandidat DF, Koldingvej 17,
Hjarup, skriver: 

SAMMENHOLD

DEBAT


