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At der etableres et naturskønt og rekreativt område med sø i
Bredal, som kan være et oplagt mål for gå- og cykelture for
byens beboere samt naturskønt rasteplads for forbipasserende.

Hvorfor

Da det i henhold til Vejle Kommunes forslag til tillæg nr. 207 til
spildevandsplan planlagte forsinkelsesbassin ikke synes at være
oplagt ud fra hensyn til naturen og økologiske forbindelser.

Beskrivelse af idé

Eksisterende træer og grønt bibeholdes så vidt muligt.
Bassinet udføres med dykket udløb, således der altid sikres
et vandspejl i bassinet og forureningsuheld opdages i tide.
Der plantes flere grupper af træer rundt om bassinet,
ligeså vandplanter på skråninger, som vil forbedre den
økologiske forbindelse. Vandplanterne skal kunne tåle at
stå i vand, så der sikres at anlægget fremstår naturskønt
uanset vandstand.
I bassinet etableres en lille ø. En ø skaber lyst til at
udforske og kan pirre fantasien ved både børn og voksne.
Der etableres enkelte bænke ved søen, samt en sti hele
vejen rundt.
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Referencer / link

Retningslinjer for økologiske forbindelser, Kommuneplan
Vejle.
Idékort er indsendt til Vejle Spildevand 6. juli 2015 ifm.
offentlig høringsfasen for ny spildevandsplan.

Eftersom Vejle Spildevand ikke ønsker at ændre på placeringen,
som forslået af lodsejer og lokalråd, anbefaler lokalrådet et
bassin, som lokale borgere og forbipasserende kan få glæde af.
Vi har allerede et skrækeksempel på et indhegnet kvadratisk
forsinkelsesbassin ved Engumvej i Bredal. Bassinet ved
Engumvej er udført uden hensyn til natur og nærmiljø.

Rabalder Parken : http://ing.dk/galleri/roskilde-aabnerverdens-foerste-skater-skybrudsanlaeg-131746#0
GHB landskabsarkitekter www.ghb-landskab.dk
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Fotopunkter

49

Bilag 2 til idékort 18
Kaldenavn: Søen i Bredal

1

2

4

3
50

Bilag 3 til idékort 18
Kaldenavn: Søen i Bredal

Eksist. bassin
Forslag til alternativ
placering af nyt bassin

Planlagt nyt bassin

Foto fra Øster Snedevej mod Horsensvej
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