
Agerbæk d. 7. maj 2019 

Vi er en familie med to børn på 12 og 15 år, som har boet i Agerbæk hele vores liv. Her har vi vores base 

vores børn går på Agerbæk skole, de har deres venner i byen og går også til fritidsinteresser i byen. Vi er 

begge voksne engageret i det lokale foreningsliv, og mange af vores venner bor også i byen eller tæt på.  

 

I efteråret 2018 solgte vi vores hus, da vi havde planer om at vi gerne ville bygge et nyt og moderne hus 

med knap så mange vedligeholdelsestimer som på det hus vi havde solgt, og et hus som passer bedre 

sammen med den familie vi er i dag. – dette viste sig så ikke at være så let.  

De byggegrunde som er tilgængelige i Agerbæk er enten, meget små – vi kommer fra en grund på 1200 

kvm, eller også ligger de med en meget, ikke attraktiv beliggenhed. På Tranebærvej er der en grund over 

1000 kvm, men den ligger lige ud til Hellevej, og med planer om en sti og et stykke fællesareal lige klods op 

af grunden, hvilket for os ikke er særligt attraktivt. Og samtidigt med udsigten til et fællesareal hvor man 

ikke selv er herre over fremtidsplaner. 

 

Hvis vi igen skal overveje at bygge i Agerbæk,  så håber vi at kommunen vil kigge konstruktivt på hvilke 

grunde der pt er tilgængelige og sammenholde det med hvilke forespørgsler der er, og samtidigt overveje 

mulighederne for igen at få salget i gang med salg af bygge grunde ved at udstykke nye et andet sted i 

byen. Byen har de seneste år også bevæget sig meget mod Fåborg hvilket betyder at centrum/handelslivet 

og skole pludselig ligger langt væk fra ny beboelse – hvilket ikke er oplagt for specielt nye børnefamilier. 

 

Vi vil gerne bygge og bo i Agerbæk. Vi ser byen som en by med rette størrelse og muligheder for os. Her er 

en god skole, et godt foreningsliv, og rammer vi føler os trykke i. Vi syntes også at vi som familie kan give 

Agerbæk noget igen, netop ved at deltage i byens liv, bruge byens butikker og være en del af det frivillige 

arbejde her i byen. Af blandt andet disse grunde vil vi gerne som familie bygge og bo i Agerbæk 

 

 

Venlig hilsen 

Sanne og Anders Langmach Schmidt.  

 

 

 

 

 


