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Referat af dialogmøde om byggeriet på Degnejorden 

Onsdag den 6. april 2022 kl. 17  

Rådssalen på Rådhuset i Allerslev 

 

Deltagere: 

• Rynkebakken Andelsboligforening, Britta Nielsen og Carsten Møller. 

• Rødkildebanken, Tyge Pontoppidan 

• Åbankens Grundejerforening, Gerhard Dall 

• Møllerjordens Grundejerforening: Jan Witzel og Anders Würtz   

• Grundejerforeningen Rødkildebakken, Kirsten Ludvigsen 

• Lejre-Allerslev Grundejerforening, Jan Adeltoft  

• John Bødker, Core Property 

• Nils Jul Jakobsen, Falkenberg & Jul 

• Peter Østerbye, Centerchef for Teknik & Miljø 

• Niels Rolf Jacobsen, Leder af Planafdelingen 

 

Afbud: Kommunaldirektør Inger Marie Vynne. 

 

Introduktion 

Peter Østerbye bød velkommen og introducerede kort formålet med mødet. 

Byggeriet forventes at vare ca. 2½ år, og grundejerforeningerne i området og 

byggepladsen vil i den tid være naboer. Det er tanken at grundejerforeninger, 

bygherre, entreprenør og kommune kan mødes løbende og med passende 

mellemrum under byggeriet og tale om naboskabet med henblik på, at det bliver 

så godt som muligt. Og det er også håbet, at grundejerforeningerne via 

eksisterende og velfungerende kommunikationskanaler vil formidle relevant 

information til og fra deres medlemmer.  

 

John Bødker præsenterede Core Property og Core Bolig X, der er bygherre på 

projektet. Firmaet bygger og udlejer boliger i hovedstadsområdet. Firmaet sælger 

ikke ejendommene videre, men beholder ejendommene selv med henblik på 

udlejning – ca. 16.000 boliger. Se nærmere i vedhæftede præsentation.  
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Side 2 af 4 

Nils Juel Jakobsen præsenterede situationsplan og principper for byggeriet, 

herunder hvordan der er fokus på bæredygtighed i byggeriet, håndtering af 

regnvand, varmeforsyning, ventilation m.m.- se nærmere i vedhæftede 

præsentation samt nedenfor. 

 

Hovedpointer fra dialog:  

Degnejorden kommer til at bestå af seks typer boliger – fra 70 – 120 m2. 40 

boliger bygges i to plan resten af boligerne i et plan.  

Etplansboligerne vil maksimalt blive 80 m2. De større boliger på 120 m2 vil være i 

1½ plan. Det bliver hovedsagelig lejeboliger. To af Engklyngerne (de to midterste 

klynger ned mod åen) bliver, når de er færdigbyggede, solgt videre som 

ejerboliger til Degnejordens bofællesskab. Der bliver ikke andelsboliger i området. 

 

Tilgængelighed: Der bliver niveaufri adgang og ingen dørtrin i bygningerne. Der 

bliver ikke forskudte plan i den enkelte bolig.  

 

Der opføres 4 aktivitetshuse og et forsamlingshus i bebyggelsen. 

Forsamlingshuset har ikke været et ønske fra Core Property, men et krav i 

lokalplanen og bygger på et ønske fra borgere i Lejre, der efterlyser et sted til 

konfirmationer m.m. Core Property er åben over for at undersøge løsninger, hvor 

borgere også uden for Degnejorden kan leje sig ind i forsamlingshuset. 

 

Terrænregulering: Byggeriet kommer til at følge terrænet, f.eks. er der flere 

steder, hvor bygningerne inden for samme klynge ligger i forskellige koter.  

 

Der er ikke søgt dispensation til byggeriet, som derfor holder sig inden for 

lokalplanens bestemmelser. 

 

Hvornår bliver der etablering af grundejerforening? Svar: Der går nok op til 3 år 

før ejerforening og beboerforening bliver etableret. Det er Core Property der står 

for at stifte foreningerne. John Bødker vil gerne deltage i møder med 

grundejerforeninger, hvis der er behov for dialog, inden en grundejerforening 

kommer op at stå. 

 

Diskussion om krydsning mellem sti og vejadgang til Engklyngerne. Der var 

bekymring for sikkerheden for de bløde trafikanter på stien, når f.eks. 

renovationsbilerne skal krydse. Svar: Det er et emne der pt. bliver drøftet mellem 

Lejre Kommune og entreprenør med henblik på at finde en tilfredsstillende 

løsning. Det blev foreslået, at affaldsøerne placeres, så renovationsbilerne ikke 

skal krydse stien.  

 



 

 

 

 

Side 3 af 4 

Eventuelle gener i byggeperioden: Entreprenøren er meget indstillet på at løse  

eventuelle problemer med støj og lys m.m. Der var flere henvendelser her i den 

første periode, bl.a. om at lys har været tændt om natten. Det har vist sig, at 

bevægelsessensorerne har været for følsomme, men problemet er løst. Der er sat 

styring på lys på byggepladsen, så der vil ikke være lys om natten. 

 

Der er åben invitation til at besøge byggekontoret i skurbyen, hvis I oplever 

problemer. Det er et krav til håndværkerne på pladsen, at de skal overholde 

tidskrav m.m.  

 

Det blev kommenteret, at der fra tid til anden mangler lamper: Svar: Lamperne i 

området bliver stjålet. Der købes jævnligt nye. 

 

Der har i perioder været kø med lastbiler på langskelsvej, så det har været 

vanskeligt at komme ud fra f.eks. Møllerjorden.  

 

Der blev udtrykt ros til oprydning og fejning efter arbejdstids ophør.  

 

Der blev flere gange opfordret til at henvende sig direkte i skurbyen til 

byggeledelsen, hvis der opleves gener fra byggeriet. Byggeledelsen vil rigtig gerne 

sikre et så godt naboskab som muligt. Erfaringen er, at det sker bedst og hurtigst, 

hvis folk kommer og fortæller om problemerne i skurbyen. 

Grundejerforeningsrepræsentanterne får mail, så det også er muligt at skrive til 

byggeledelsen om problemer, hvis det ikke er muligt at møde op i skurbyen inden 

for arbejdstid. 

 

Jordkørslen stopper om kort tid – 1-2 uger. Derefter bliver der en anden 

byggerytme. Byggeriet begynder ved åen. Støberiet går i gang, når jordarbejdet 

er overstået. Efter sommerferien vil byggeriet af husene blive sat i gang. Der er 

meget usikkerhed knyttet til tidsplanen, bl.a. pga. usikkerheder med levering af 

byggematerialer. F.eks. er der pt. 3 måneders ventetid på beton, og grus er en 

mangelvare. Der bliver ikke brugt meget beton i byggeriet – kun til fundamentet. 

 

Drøftelse af om stien gennem området kan åbnes, før hele byggeriet er færdigt. 

Det arbejdes på, at stien kan blive åbnet, når byggeriet på vestsiden af stien er 

blevet færdigt. Det er et sikkerhedsmæssigt spørgsmål, om der kan gives lov til 

det før byggeriet er helt færdigt.  

 

Hvem finansierer opgraderingen af den midlertidige sti? Det er Lejre Kommune, 

der finansierer opgraderingen af stien, der bliver permanent og ikke kun 

midlertidig.  

 



 

 

 

 

Side 4 af 4 

Forventet husleje: Huslejen bliver først fastsat, når byggeriet er færdigt, men det 

forventes, at huslejen for en 80 m2 boliger bliver ca. 10.000 kr. Det er pt. ikke 

muligt at blive skrevet op til en bolig. Der går op til et år før Core Property vil 

skrive lejere op. Det er deres erfaring at en venteliste ikke er reel, da mange i 

ventetiden finder en anden bolig. Det er muligt at melde sig til en interesseliste, 

så man kan blive orienteret, når opskrivning bliver åbnet. 

 

Der blev aftalt at holde et nyt møde i begyndelsen af september.  


