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Lejeboliger i Julleslev 
 

Hej medlemmer af arbejdsgruppen.

Vi her i Julleslev oplever stigende folk, der fraflytter, kommunen har derfor besluttet, at der skal 

bygges 100 lejeboliger. Lejeboligerne skal være billige for alle, der er nedsat en arbejdsgruppe på 

10 personer, som skal komme med nogen forslag til, hvor lejeboligerne skal placeres.  

Der er kommet 3 forslag fra arbejdsgruppen. Første forslag er en landmand, hvor han er bror til 

borgmesteren. Han har tilbudt at sælge en grund 2 km uden for Julleslev. Grunden ligger tæt op ad 

en landbrugsejendom med grise, der er ingen veje eller stier ud til grunden. 

Fordelene ved dette forslag er, at det ligger lidt uden for byen tæt på naturen. Afstanden til Julleslev 

er så kort, at man kan nemt cykle eller gå ind til byen.  

Forslaget kræver, at der skal opføres veje, naturstiger og lamper ud til lejeboligerne, hvilke kan 

blive dyrt for kommunen. Naboens grisestald kan godt skræmme lejer væk, hvilket er en ulempe 

ved forslaget. Det er også en ulempe, at der er 2 km til byen, som nogen kunne mene var for langt 

fra fritids aktiviteter og indkøbs muligheder.  

Denne løsning kunne være særdeles attraktiv for folk, der ikke ønsker at residere i en storby, men 

stadigvæk gerne vil have naboer. 

Nummer 2 grund ligger midt i byen og har ikke været brugt i 10 år, der har tidliger ligget et 

autoværksted, som har udledt giftstoffer i jorden. Nye undersøgelser viser, at med henblik til 

giftniveauet så ligger det kun lige under den tilladte grænse.  

Det der taler for at vælge denne løsning er, fordi at grunden ligger centralt, og man vil derfor have 

gode muligheder for shopping ture, fritids aktiviteter.  

Derimod er, at der har været et giftudslip, som har forurenet jorden. Det kunne godt gøre folk 

forskrækket, selvom kommunen har godkendt grunden.   

Nedenfor ses et eksempel på en dumpet case. Den er kendetegnet ved mange forskellige fejltyper. Disse 

gør teksten meningsforstyrrende og svær for modtageren at forstå uden at skulle genlæse ord og/eller 

sætninger. 

 



Eksempel på dumpet case  

Grundens placeringen er også god for folk med børn. Da det ville gøre det nemmere at få dem 

passet i daginstitutioner og skoler. 

Grund nummer 3 ligger i udkanten af byen tæt på industrikvarteret, som bl.a. består af en 

betonfabrik, slagterig, autoværksteder og en fabrik, som producere emballage.  

Fordelene er, at det stadigvæk er nemt at komme ind til byen og bruge de forskellige ting.  

Ulemperne er, at den ligger midt i et industriområde. Beboerne ville højtsandsynligt opleve larm fra 

morgen til aften, som de fleste nok ville undgå. Yderlige kunne man forstille sig, at der ville være 

ret trafikerede med lastbiler og andre arbejdes biler. Disse nævnte parametre kan være med til at 

have indflydelse på det attraktive aspekt af hovedformålet med det eventuelle byggeri af de 

føromtalte mulige lejeboliger.  

På baggrund i ovennævnte drøftelser og ud fra mine egne vurderinger og antagelser vil jeg til 

kommunen og udvalget anbefale, at vi udvælger grund 2. Ud fra de resterende muligheder for 

placeringer syntes jeg, at grund 2 er den, som har flest ting, som taler for, og mindst imod. Grunden 

er allerede ejet af kommunen. Hvilket gør, at de ikke skal ud og opkøbe en grund, som man ville 

skulle med grund 1. Derudover ligger grund 2 centralt med gode muligheder for fritids aktiviteter1 

og indkøbsmuligheder, man behøver ikke at skulle bruge energi på og fragte ens børn rundt alle 

mulige steder, fordi det meste ville være i gå afstand. Det eneste som er imod er giftudslippet, men 

dette er blevet godkendt af kommunen.  
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