Onskeroffentlig
debatomnyt
ko
kommunal-til huset i kommunenstekEigilJensen,
forvaltning i sin
fra niske
bestyrelsesmedlem
egenskab af formand for
Rodding,
kritiserer
udvalget for teknik og milplanerne
nye ja.forbyens
Jeg synes ikke, at man
konfirmandhus
og
med konfirmandhusets ar
enbred
opfordrertil
kitektur tager megen hensyn til det lys, der vil komdebat
omhuset

me hen over sofladen.Der
er kun tre smi vinduer i
den side afhuset. Det kunAf JakobThorup
ne lige sA godt vere et enThomsen
familiehus. Det bsr vare et
MenighedsrAdene i Rsd- hus, der fremtrader, sA
ding, Lovel og Pederstrup man kan se, at det ikke babar tage en bredere debat . re er et almindeligt parcelom det konfirmandhus, hus, siger Eigil Jensen.
HanforeslAr en gavlmed
som de vil bygge ved Rsdding Prestegird og Rod- glas, sA det lys, der komding So.Det mener et af by- mer fra soen,trakkes ind i
ens lokale kommunal' lokalet. Eigil Jensen understreger, at han s1mes,at
bestyrelsesmedlemmer,
det er godt, at sognenefir
Eigil Jensen(S).
Han er ikke udelt begej- et falles hus, og at det komstret for det hus, som me- mer til at ligge frit i forhold
nighedsridene vil bygge, til prastegArden. Han meog heller ikke for placerin- ner imidlertid, at borgerne
gen tat ved den nye so. Ei- i hsjere grad skal inddragil Jensen har set skitsen gesi planlegningen, sAdet

ikke kun bliver en sag for
den forholdsvis snevre
kreds, der sidder i menighedsrAdene.
- Selve beliggenheden
kan man ogsA diskutere. Sd.danserfacadetegningerne til det kommen
Konfirmandhuset kommer
til at ligge ved sobreddenlige foran en rekke huse.
MAskevar det bedre.at dissehuse og dereshaverkom
til at udgsre grensen ud
mod soomridet. Miske
kunne konfirmandhuset
ligge bedre ved kirkegArden, siger han.
Folkebladet bragte onsdag den 17. november en
artikel om menighedsrAdenes konfirmandhus-planer. Her fortalte reprasentanter for menighedsrAdene, at de tilstreber at bygge et hus, der tager sig
smukt ud fra bide sosiden
og kirkesiden, og som har
en arkitektur, der inviterer folk til at komme inFra konft.rmandhusetfdrrnd.ndenneudsigt
denfor.
- Foto: JensFrandsen.
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