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Bestyrelsens forslag om mageskifte af marken ved A-gangen bliver i øjeblikket solgt som et 

”ufarligt” forslag, der skal sikre foreningens haver mod hvad kommunen kan finde på af 

aktiviteter/bebyggelse tæt på PF Maglebylund. Der skal laves en 40 m bred zone, som skal skabe 

tryghed hele vejen hen til Kirkevej.  

Mange af os rundt i haveforeningen er imidlertid overbeviste om, at bestyrelsen planlægger 

mageskiftet 

som første skridt på vej til bebyggelse og udnyttelse af markområdet. Det er bare mere strategisk for 

bestyrelsen ikke at melde det ud før at det første stadie er opnået. 

 

Det tager det i hvert fald 10-15 år at etablere et nyt naturhegn, i denne tid vil A-gangen kun være 

mere udsat for larm og skarp belysning fra evt. aktiviteter fx. boldklubben, som i øvrigt nok står 

først i køen til at overtage det nye stykke hvis vi giver dem plads til det, for slet ikke at tale om at 

vores hare og fugle bestand, der vil lide et stort nederlag. 

 

Jeg tror ikke at kommunen kan bruge stykket som det står nu og der vil først blive lavet radikale 

ændringer den dag de står med et større rektanglet område at arbejde med. 

 

Mit forslag går ud på, at vi beholder marken, men udvikler den til spændende natur med alle 

muligheder for børn, voksne og dyr. På opmagasinerings pladsen bag parkeringspladsen er der en 

masse uudnyttet plads, her kan vi fx. lave en cykelbane af de store jordbunker, så får man både de 

hurtigt cyklende børn væk fra vejene og mere parkeringsplads til vores beboere. 

Der kan opsættes bænke, shelter og en bålplads. Vi kan plante smukke frugttræer og slå græsset i 

baner, som gør marken lettere at færdes på. Man kunne tilmed lade får eller heste græsse på en del 

af området. 

Mulighederne er mange. 

Jeg foreslår, at vi dropper mageskiftet og overlader til et udvalg at komme med forslag til områdets 

anvendelse, som det er. 

 

Venlig hilsen 

 

Rune Jans 
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