
   

Nye boliger på Slettebjerg kan være på vej 

  

 

Hvad sker der egentligt med det som arbejdsgruppen satte i gang sidste år? 

Borgerne i Stenlille har vist stor interesse for nye boliger på Slettebjerg, derfor er det vigtigt for os i 

arbejdsgruppen, at orientere om hvad der sker.  

 Borgerne i Stenlille har om nogen et fællesskab når det gælder. Det kom til udtryk en fredag 

eftermiddag, 16. december 2019, hvor alle egentlig har nok at gøre med juleindkøb og indkøb af 

gode julegaver. Her blev juleindkøb sat på standby i et par timer for at prioritere fremtiden i 

Stenlille. 

I Stenlille Kulturhus var det et rykind af borgere som ønsker at blive gamle i Stenlille, 62 Stenlille 

borgere tilkendegav et stort behov for nye boliger og en stor interesse for nybyggeri på 

Slettebjerg. På mødet deltog Borgmester Gert Jørgensen, Lars Mouritsen og arkitekt Kenneth 

Jørgensen begge fra byggefirmaet Kopp Sorø.   På mødet præsenterede Lars Mouritsen en skitse til 

et muligt byggeri af 19 boliger på Slettebjerggård området og lyttede til de mange interesserede 

borgere om evt. lejebolig/ejerbolig, om størrelse på bolig, husleje m.m. 

I februar afleverede en arbejdsgruppe under SHHB/Lokalråd i Stenlille over 100 spørgeskemaer til 

Kenneth Jørgensen, Kopp Sorø med borgernes boligbehov ved et byggeri på Slettebjerg.  Omkring 

70% af borgerne tilkendegav, at de ønskede lejebolig og 30% andelsbolig/ejerbolig. Og med et 

boligbehov svarende til 70 - 105 kvadratmeter.  

Hen over foråret og sommeren har Kopp Sorø arbejdet videre med byggeplanerne, Lars Mouritsen 

fortæller, at der er blevet plads til yderligere boliger på arealet og at der arbejdes på en aftale om 

finansieringen af byggeriet. Lars Mouritsen udtrykker et ønske om at komme i gang med byggeriet, 

så snart der foreligger de nødvendige aftaler om byggeriet.        



   

Arbejdsgruppen bliver kontaktet af borgere der ønsker at høre ”hvordan går det med 

byggeplanerne på Slettebjerg”. Ældre, der ønsker at sætte deres alt for store hus til salg, og blive 

boende i Stenlille i en mindre bolig.   

Udflytningen af 59 statslige arbejdspladser til Evida, Stenlille Gaslager, kan ligeledes medføre en 

efterspørgsel efter boliger i Stenlille. 

Det er derfor glædeligt for Stenlille borgerne, at nye boliger på Slettebjerg kan være på vej.  
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