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På vegne af ejerne af Elstedvej 66, Terp, Regitze Rising og Jesper 
Eriksen indsendes herved kommentar til høringen af Temaplanen: 
Arealer til alle boligtyper vedr. mulighederne for at skabe areal til få 
nye boliger og dermed nye familier i Terp.  
 
Disse kommentarer er foranlediget af det svar, som er modtaget for 
henvendelsen ifm. den første høring af temaplanen. Der henvises til 
bilag 2, punkt 46. 
  
 
Vi ønsker at belyse ønskerne nærmere, idet der for henvendelsen 
netop kun er tale om begrænset vækst: ønske om mulighed for 
udstykning til 3 villaer eller 5-8 rækkehuse. 
 
Begrænset vækst i landbyen Terp vil give nye familier, gerne 
børnefamilier, mulighed for at bosætte sig i en landsby ganske tæt på 
Aarhus samt Lystrup. Det vil skabe liv, som vil bidrage til fællesskabet 
i landsbyen. 
 
Det sociale liv, der førhen var i Lisbjerg-Terp er, siden Djursland 
motorvejen blev etableret, blevet nærmest ikke-eksisterende. 
Terp er derfor blevet en selvstændig mini-landsby, der, trods godt 
naboskab, er så lille at f.eks. aldersspredningen i børnegruppen gør det 
svært at finde jævnaldrende i nærmiljøet. På samme grundlag er det, 
på nuværende tidspunkt, heller ikke muligt at rejse forskellige typer 
sociale arrangementer. 
Det vil derfor være til gavn for hele landsbyen at få flere Terpentinere 
ind i fællesskabet.  
Fremfor by-afvikling ønskes en positiv begrænset byvækst.  
 
  
Generelt er der i forgående år i kommunen tilladt et mindre antal nye 
boliger i forskellige landsbyer. For Terp særskilt, er der dog i mange år 
ikke sket hverken vækst eller opførelse af nye boliger, hvorfor denne 
nænsomme udvidelse af boligantallet i landsbyen kan ses som en god 
mulighed for netop at tilbyde en anden boligtype i et andet miljø, end 
de mange udstykninger der ses i de større oplandsbyer.  
  
Vi finder det en stor styrke for kommunen også at kunne tilbyde 
bosætning i netop en landsby, således der ved den nye temaplan kan 
drages omsorg for 'arealer til alle boligtyper': by, forstad og land. 
Dertil kommer, at der i kommunen mangler ejerboliger, hvorved flere 
behov ved nærværende tilgodeses.  
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Der er således ikke tale om ’grov udnyttelse’ eller udpining af 
landskabet til brug for boliger på arealerne, men i stedet en nænsom 
udbygning af de eksisterende særlige kendetegn ved Terp. Samt 
forbedrede vilkår for det liv, som leves i landsbyen, ved en højnelse af 
det sociale liv.  
 
 
Vi vil meget gerne indgå i dialog med kommunen omkring nye boliger i 
Terp: placeringsmuligheder samt antal, og håber, kommunen vil se 
positivt på dette høringssvar.  
Vedhæftet er vores oplæg, som nærmere beskriver sted og kvaliteter, 
samt ved skitser viser et grundlag for dialog omkring stedet.  
 
 
 
På Ejers vegne, 
mange hilsener 
 
Rikke Bjerregaard 
Partner - Arkitekt maa,mdb   
 
T:   25 21 96 65 
E: rikke@cj-arkitekter.dk 
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