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-----Oprindelig meddelelse----Fra: 3 - fællespostkasse TMF Plan
Sendt: 14. maj 2018 09:44
Til: Eva Schønnemann <eva.schoennemann@koege.dk>
Cc: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Emne: VS: Indsigelse vedr. tillæg nr.29 til køge kommuneplan 2013/lokalplan 1078

-----Oprindelig meddelelse----Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 14. maj 2018 09:29
Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Indsigelse vedr. tillæg nr.29 til køge kommuneplan 2013/lokalplan 1078
Videresendt til Plan.
Josefine Kristensen
Kontorelev
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf +45 56 67 68 39
josefine.kristensen@koege.dk
www.koege.dk
-----Oprindelig meddelelse----Fra: allan andersen [mailto:tech@live.dk]
Sendt: 11. maj 2018 14:16
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Cc: Lellinge Beboerforening <formand@ditlellinge.dk>
Emne: Indsigelse vedr. tillæg nr.29 til køge kommuneplan 2013/lokalplan 1078
Indsigelse vedr. tillæg nr.29 til køge kommuneplan 2013/lokalplan 1078
Til køge Klima og planudvalg.
Efter borger mødet mandag D. 7/5-18 på lellinge skole, gør vi hermed indsigelse mod ændring af lokal
planen vedr. tilladelse for mulighed for at bygge i 2 etager mod skel/naboerne.
Vi gør indsigelser mod at bygherren Vestergaard Nielsen, vil bygge 4 rækker bebyggelse med 2 etager
ind mod vores ejendom.
Vi har fuld forståelse for, at der skal etableres rentable ejendomme på lellinge skoles gamle grund
med bebyggelse på 40%, men vi har ikke forståelse for, at man har ændret de forhold man har lovet
borgerne i lellinge om lavt tæt bebyggelse.
Vi blev orienteret fra Carsten Vestergaard, fra firmaet Vestergaaard Nielsen om det er deres planer, er
at bebygge til de fulde 2 etager i højden, hvilket ikke svarer til, hvad vi blev stillet i udsigt, da man
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ved første beboermøde afholdt af tidligere borgmester, menlig at man ville bygge lavt - 1 plans ældre
venlig bebyggelse.
Nuvel, vi kan og skal selvfølge se sagen fra alle sider og vi har da en vis forståelse for at bygherren
Vestergaard Nielsen der i salgs øjemed gerne vil have flest m2 til rådighed pr. bolig, men vi henstiller
til, at i sådan tilfælde vælger at bygge i differencieret byggehøjder… evt. at man ved skel mod naboer
bygger i 1-plan og derfra gradvist hæver byggehøjden for at opnå de ønskede højder fra bygherren
Vestergaard Nielsen.
På den måde vil vi hilsen Bygherren Vestergaard Nielsen velkommen i en dialog om fornuftig
byudvikling, da man ligeledes på den måde vil kunne udbyde ejendomme til f.eks. ældre mennesker
uden etage forskydelse/trapper samt boliger til en yngre målgruppe med forskellige etager, altså
byggeri for en bred målgruppe.
Dette byggeri kan sanktens opføres, uden at det behøver at være på naboernes bekostning, både på
vores ejendoms værditab samt på den store gene det vil være så højt byggeri lige op og ned at vores
huse som i det tilfælde vil smadre alt det kan udledes af privat livets fred.
Vi håber at i vil revurderer og være de folkevalgte repræsentanter på den “lille” mand og se fornuften i
at vælge differencieret byggehøjder, uanet hvad man evt. må have indgået at aftaler med
byggefirmaet Vestergaard Nielsen.
Vi henstiller iøvrigt til at i noterer i planen at der ikke må monteres døre og vindurer i gavlene mod
naboer.
Med respekteret hilsner
Allan & Louise Andersen
Overdrevsvejen 4
4600 Køge
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Til Teknik og Miljøforvaltningen.

Køge d.13/5

Indsigelse/ ændringsforslag vedr. lokalplan 1078 for Lellinge.

Efter mødet d.7/5 på Lellinge skole, må vi desværre konstatere at
bla.tegningerne over boliger vedr. 11B03 afd A. ser væsentlig anderledes
ud end dem vi fik præsenteret sidste år af Vestergård Nielsen.

Vi vil gerne komme m indsigelse over placering, højde( 2 etager) af
rækkehusene længst mod syd, ind mod vores grund, da det vil tage al
vores sol og dagslys, samt udsyn generelt.
Vi bliver fuldstændig spærret inde nede i hjørnet!!!!!
Den eksisterende skolebygning der ligger tæt på vores grund er 7 m høj,
dvs. at vi skal lægge 1.5 m til i højden og så får vi 2 store klodser mere
lige uden for vores hus.
Det vil betyde en væsentlig forringelse af vores grund, og for vores
fortsatte liv på matriklen. Huset vil faktisk tabe i værdi, og kan derfor
faktisk ikke sælges, uden et meget stort tab.
Ligeledes vil vi gerne foreslå at der i punkt 6.9 bliver indskrevet at der
ikke må isættes vinduer og døre ind mod naboejendomme i skel. Vi ved at
det skal stå der direkte, da det ellers kan drages i tvivl!.
Dette af hensyn til privatlivet.
Vi ved at der eksisterer en anden tegning end den der er vist i
lokalplanen. Den anden tegning tager hensyn til os i skel i syd.

Det er den tegning I bla. har vist til beboerforeningen da I holdte møde.
Der er der vist de første boliger i hver række, i 1 plan ind mod os i syd,
derefter gradvist forhøjet, hvilket vi ser som en god variation af
boligstørrelserne, og derved også variation af hvem der evt. vil købe.
Det ville være en accptabel løsning.

Vi håber på at både jeres embedsmænd og jer i udvalgene tager det
seriøst, og er villige til at se på det igen, så det på en god og konstruktiv
måde kan løses.

Med Venlig Hilsen
Janne og Jesper Saaby Nielsen
Overdrevsvejen 6 Lellinge
4600 Køge
Mail:jsaabynielsen@hotmail.com
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Anders Mosbæk Nielsen
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Eva Schønnemann
VS: Ang. lokalplanen til byggeri på Overdrevsvejen og nærområde i Lellinge

Fra: 3 ‐ fællespostkasse TMF Plan
Sendt: 14. maj 2018 08:20
Til: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>
Cc: 3 ‐ fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Emne: VS: Ang. lokalplanen til byggeri på Overdrevsvejen og nærområde i Lellinge

Fra: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 9. maj 2018 14:15
Til: 3 ‐ fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Ang. lokalplanen til byggeri på Overdrevsvejen og nærområde i Lellinge
Videresendt til Plan.
Josefine Kristensen
Kontorelev
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 68 39
josefine.kristensen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Andreas Mikkelsen [mailto:andr589k@gmail.com]
Sendt: 9. maj 2018 10:45
Til: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Ang. lokalplanen til byggeri på Overdrevsvejen og nærområde i Lellinge
Jeg var ikke selv med til mødet, men jeg kan forstå, at tingene ikke bliver som lovet. Det kan squ ikke være rigtigt, at
I skal lave om på de løfter der blev givet angående det byggeri der foretages. 2 etagers bygninger vil tage alt solen
og lyset væk fra vores smukke vej, og det er simpelthen ikke iorden, når det ikke var det, der var blevet sagt til alle
os beboere. Helt ærligt burde I egentligt skamme jer over den måde i kører jeres 'forretning' på her, det er jo
decideret at træde på os borgere i byen, bare fordi I skal have jeres åndsforsnottede boligplan op at køre. Det er
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ihvertfald et stort NEJ herfra, og fra resten af Lellinge!
Hilsen Andreas Zakis Mikkelsen, Overdrevsvejen 5, Lellinge.
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Sendt:
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Emne:
Vedhæftede filer:

3 - fællespostkasse TMF Plan
14. maj 2018 08:23
Eva Schønnemann
3 - fællespostkasse TMF Plan
VS: Bemærkninger til Lokalplanforslag 1078 i høring.
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Fra: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 9. maj 2018 10:47
Til: 3 ‐ fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Bemærkninger til Lokalplanforslag 1078 i høring.
Videresendt til
Karinlise Larsen
Chefsekretær
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 20 66
karinlise.larsen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: preb@larsen.mail.dk [mailto:preb@larsen.mail.dk]
Sendt: 9. maj 2018 00:17
Til: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Bemærkninger til Lokalplanforslag 1078 i høring.
Til Køge Kommune.
Att. Teknik‐ og Miljøforvaltningen
Torvet 1
4600 Køge.
Bemærkning til flytning af Skolebussen på Overdrevsvejen i Lellinge ved Lellinge Skole, Byggeplads Plan A.
Skolebussen holder ved Lellinge Skole, for at optage/afsætte skole, elever til Vemmedrup Skolen.
Dette er tilkendegivet ved opsatte færdselstavler, 30 km/t hastighedsbegrænsning, og færdselstave med børn på,
med tekst: "Pas på os!
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Skolebussen kan flyttes til Overdrevsvejen 19, ved S‐svinget ved Lellinge Stadion, hvor de fleste busser alligevel
vender.
Dette kan ske, HVIS færdselstavlerne 30 km/t hastighedsbegrænsning, og færdselstavlerne med børn, med teksten:
"Pas på os!" flyttes til før og efter S‐svinget på Overdrevsvejen.
Se vedhæftede billeder.
Med venlig hilsen
Preben Larsen
Vesterledet 6, Lellinge, 4600 Køge, tlf. 4063 1345.
Preben Larsen
Vesterledet 6, Lellinge
4600 Køge
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Indsigelse vedr. tillæg nr.29 til køge kommuneplan 2013/
lokalplan 1078

Til køge Klima og planudvalg.
Efter borger mødet mandag D. 7/5-18 på lellinge skole, gør vi
hermed indsigelse mod ændring af lokal planen vedr. tilladelse
for mulighed for at bygge i 2 etager mod skel/naboerne.
Vi gør indsigelser mod at bygherren Vestergaard Nielsen, vil
bygge 4 rækker bebyggelse med 2 etager ind mod vores
ejendom.
Vi har fuld forståelse for, at der skal etableres rentable
ejendomme på lellinge skoles gamle grund med bebyggelse på
40%, men vi har ikke forståelse for, at man har ændret de
forhold man har lovet borgerne i lellinge om lavt tæt
bebyggelse.
Vi blev orienteret fra Carsten Vestergaard, fra firmaet
Vestergaaard Nielsen om det er deres planer, er at bebygge til
de fulde 2 etager i højden, hvilket ikke svarer til,
hvad vi blev stillet i udsigt, da man ved første beboermøde
afholdt af tidligere borgmester, menlig at man ville bygge lavt - 1
plans ældre venlig bebyggelse.
Nuvel, vi kan og skal selvfølge se sagen fra alle sider og vi har
da en vis forståelse for at bygherren Vestergaard Nielsen der i
salgs øjemed gerne vil have flest m2 til rådighed pr. bolig, men
vi henstiller til, at i sådan tilfælde vælger at bygge i
differencieret byggehøjder… evt. at man ved skel mod naboer
bygger i 1-plan og derfra gradvist hæver byggehøjden for at
opnå de ønskede højder fra bygherren Vestergaard Nielsen.
På den måde vil vi hilsen Bygherren Vestergaard Nielsen
velkommen i en dialog om fornuftig byudvikling, da man
ligeledes på den måde vil kunne udbyde ejendomme til f.eks.
ældre mennesker uden etage forskydelse/trapper samt boliger

til en yngre målgruppe med forskellige etager, altså byggeri for
en bred målgruppe.
Dette byggeri kan sanktens opføres, uden at det behøver at
være på naboernes bekostning, både på vores ejendoms
værditab samt på den store gene det vil
være så højt byggeri lige op og ned at vores huse som i det
tilfælde vil smadre alt det kan udledes af privat livets fred.

Vi håber at i vil revurderer og være de folkevalgte
repræsentanter på den “lille” mand og se fornuften i at vælge
differencieret byggehøjder, uanet hvad man evt. må have
indgået at aftaler med byggefirmaet Vestergaard Nielsen.
Vi henstiller iøvrigt til at i noterer i planen at der ikke må
monteres døre og vindurer i gavlene mod naboer.
Med respekteret hilsner
Helen og jan Frederiksen
Strædet 5
4600 Køge

Eva Schønnemann
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Anders Mosbæk Nielsen
22. maj 2018 10:28
Eva Schønnemann
VS: Den nye bebyggelse i Lellinge.

-----Oprindelig meddelelse----Fra: 3 - fællespostkasse TMF Plan
Sendt: 22. maj 2018 10:05
Til: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>
Cc: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Emne: VS: Den nye bebyggelse i Lellinge.

-----Oprindelig meddelelse----Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 22. maj 2018 08:41
Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Den nye bebyggelse i Lellinge.
Videresendt til Plan.
Josefine Kristensen
Kontorelev
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf +45 56 67 68 39
josefine.kristensen@koege.dk
www.koege.dk
-----Oprindelig meddelelse----Fra: Susanne Kirkeby Larsen [mailto:susanne.k.larsen@gmail.com]
Sendt: 19. maj 2018 09:37
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Den nye bebyggelse i Lellinge.
Ang byggeriet på skolegrunden.
Jeg foreslår at Vestergård/Nielsen ligger parkeringspladserne til boligerne i sydlig ende af grunden.
På den måde kan de bygge højt uden at gerners naboerne og der vil ikke være så meget utilfredshed i
byen.
Mvh Susanne Kirkeby, Nørreledet 11.
Sendt fra min iPad
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Fra: Torben Lindholm [mailto:Torben.Lindholm@outlook.dk]
Sendt: 25. maj 2018 11:06
Til: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Cc: Torben Lindholm <Torben.Lindholm@outlook.dk>
Emne: Indsigelse mod Lokalplanforslag 1078
Til rette vedkommende,
Undertegnede bor Strædet 48 i Lellinge og bliver dermed direkte nabo til byggeri opført på Delområde B (SFO‐
grunden). Delområde B ligger i den gamle Lellinge Landsby, hvor der hidtil ikke er bygget højere end 1½ plan. Ved at
give mulighed for at bygge i 2 fulde plan ødelægges helhedsindtrykket af Lellinge Landsby. Denne type bygninger vil
ikke passe naturligt ind i den øvrige byggestil.
Ifølge de tegninger/oplæg som jeg har set vil pågældende entreprenør bygge 2 fulde plan + tagkonstruktion tæt på
mit skel, hvilket vil være meget generende. Det samme vil gøre sig gældende for øvrige naboer, der også er
repræsenteret ved denne indsigelse. Det vil dække for solen, der vil være stor mulighed for indsyn og i øvrigt ikke
passe ind ift. den øvrige arkitektur i området.
Der er opført flere tæt/lav bebyggelser i Lellinge, heraf 2 på Strædet (er selv nabo til en andelsboligforening mod
vest), hvor byggeri/arkitektur passer godt ind i byrummet. De er alle sammen 1‐ og 1½‐plan.
Så jeg forstår ikke hvorfor der skal gives særlig tilladelse til at bygge højere denne gang – det giver ingen mening.

Med håbet om god behandling

Med venlig hilsen
Torben Lindholm
Strædet 48, Lellinge, 4600 Køge
Torben.Lindholm@outlook.dk
Mob. 41892000
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Eva Schønnemann
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Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

3 - fællespostkasse TMF Plan
28. maj 2018 12:27
Eva Schønnemann
3 - fællespostkasse TMF Plan
VS: Lokalplan 1078 - annonce og brev til offentlig
dkalmetadata.xml

Maria Sofie Rasmussen
Byggesagsbehandler
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf +45 56 67 68 14
maria.sofie.rasmussen@koege.dk
www.koege.dk
-----Oprindelig meddelelse----Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 28. maj 2018 08:53
Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Lokalplan 1078 - annonce og brev til offentlig
Videresendt til Plan.
Josefine Kristensen
Kontorelev
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf +45 56 67 68 39
josefine.kristensen@koege.dk
www.koege.dk
-----Oprindelig meddelelse----Fra: indgaaende@prod.e-boks.dk [mailto:indgaaende@prod.e-boks.dk]
Sendt: 24. maj 2018 18:01
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: SV: Lokalplan 1078 - annonce og brev til offentlig
Emne: SV: Lokalplan 1078 - annonce og brev til offentliggøre
----Oprindelig meddelelse---Fra: Bolig, byggeri og ejendom, Køge Kommune
Sendt: 03-05-2018
Emne: Lokalplan 1078 - annonce og brev til offentliggøre
Der skal 1 plan mod de nærmeste naboer, ellers 2 plan.
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Eva Schønnemann
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Anders Mosbæk Nielsen
30. maj 2018 10:45
Eva Schønnemann
VS: Vedr. byggeriet på Overdrevsvejen 2

Fra: 3 ‐ fællespostkasse TMF Plan
Sendt: 30. maj 2018 09:18
Til: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>
Cc: 3 ‐ fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Emne: VS: Vedr. byggeriet på Overdrevsvejen 2
Er denne ift noget lokalplan hos jer?

Fra: janne zakis [mailto:zakmik@gmail.com]
Sendt: 30. maj 2018 08:49
Til: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Vedr. byggeriet på Overdrevsvejen 2
Jeg vil personligt være super ked af, hvis der ud mod Overdrevsvejen vil blive bygget i to plan..
Jeg bor i nummer 5, og vil aldrig igen kunne bevæge mig ud i min have og ha privatliv..De nye beboere vil kunne se
direkte ned i haven, samt mod mit soveværelsesvindue og stue vindue.. Tanken om, at nogen står og kigger ned
midt i mit privatliv, finder jeg faktisk krænkende...
Samtidig har jeg en kæmpe eg på grunden som er fredet. Klokken 14 forsvinder alt min sol fra haven grundet egen,
og kommer igen ved 18 tiden, da jeg ud til vejen har fældet alle mine træer grundet dette. Hvis der kommer så høje
bygninger, ja så har jeg slet INTET sol i min have mere..
Måske man alternativt kunne holde det højre byggeri i centrum af grunden, samt ud mod Ringstedvejen, hvor det
ikke generer nogen, eller hvis det drejer sig om M2 bygge kælder der er egnet som beboelse for at holde højden
nede ??
Et lille punkt til, hvor skal skolebussen fremover holde og samle vores børn forsvarligt op ??
Med venlig hilsen
Janne Zakis
Overdrevsvejen 5, Lellinge
4600 Køge
tlf. 53 66 93 64
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Fra: susanne witten [mailto:witten@youmail.dk]
Sendt: 23. maj 2018 20:03
Til: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Udstykning i Lellinge/Lellinge skole og Sfo
Hejsa.
Jeg syntes det er super fedt at byen får flere boliger :) Men jeg håber selvfølgelig at der tages mest muligt hensyn
til de ejerboliger der ligger omkring den kommende bebyggelse.
Man kunne evt. overveje at åbne Hyrdeledet for ind‐ og udkørsel for at tage lidt af presset fra udkørsel fra
Overdrevsvejen.
Samtidig vil jeg minde om, at Granledet 6 (og evt. 8) gerne vil udstykke og det kunne give endnu flere boliger til byen
uden det vil påvirke ret mange da jordstykket ligger helt fantastisk.
Glæder mig til flere i byen ‐ flere som handler i Brugsen ‐ flere som træner i vores mulithus og dermed lægger flere
penge i kassen :)
Vh. Susanne Witten
Granledet 6.
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Køge Kommune
Klima- og Planudvalget
Torvet 1
4600 Køge

Lellinge den 31. maj 2018
Bemærkninger og ændringsforslag fra Lellinge Beboerforening til Tillæg nr. 29 til Køge Kommuneplan 2013
og lokalplanforslag 1078 vedrørende nye boliger på skole-grunden og SFO-grunden i Lellinge.

Lellinge Beboerforening har nogle ændringsforslag til Tillæg nr. 29 og lokalplanforslag 1078. Vi ønsker
samtidig at bemærke, at vi synes det er positivt med en dialog forud for nye lokalplaner i vores bysamfund.
Men vi ønsker ikke at blive taget til indtægt for forhold, vi ikke har været inddraget i og ikke har haft
indflydelse på.
I hele forløbet fra salget af de to grunde og indtil nu har det været vores fornemmelse i bestyrelsen, at
stemningen blandt borgerne er overvejende positiv i forhold til at få bygget boliger på skolegrunden og
SFO-grunden.
Beboerforeningen forsøgte at komme tæt på processen fra start og kontaktede bygherre Vestergaard
Nielsen A/S, da salget var endeligt og blev bekendtgjort for os i slutningen af 2016. Men Vestergaard
Nielsen ønskede ikke en dialog med os på daværende tidspunkt, hvilket vi naturligvis var kede af.
Vores humør steg derfor betragteligt, da Vestergaard Nielsen inviterede til en event for alle borgere i
Lellinge i sommeren 2017. Her præsenterede Vestergaard Nielsen de foreløbige skitser for byggeri af 40
rækkehuse på de to grunde. Det foregik i en afslappet atmosfære på en mild sommeraften i skolegården på
Lellinge Skole, hvor der blev disket op med pølser og drikkevarer. Vi, der var med fra beboerforeningens
bestyrelse, gik ind i flere samtaler med både bygherre, politikere og med mange af de cirka to hundrede
fremmødte borgere.
Under debatterne på eventen og i tiden derefter var især to borgerønsker meget udtalte. Det ene var, at
der også skulle bygges små boliger i ét plan og ikke kun boliger på 110 kvm. i to plan, altså varierede
boligstørrelser med mulighed for en varieret beboersammensætning. Det andet ønske var, at der ind mod
skolegrundens nærmeste naboer mod syd blev bygget i én etage.
Lellinge Beboerforening har ikke været i dialog med Vestergaard Nielsen A/S siden eventen. Men vi kunne
konstatere, at ønskerne om et varieret byggeri og hensynet til de nærmeste naboer til skolegrunden mod
syd var indarbejdet i de skitser fra Vestergaard Nielsens arkitekt, som vi blev præsenteret for på et møde
med forvaltningen og Klima- og Planudvalget den 15. marts 2018.
Vi blev meget tilfredse, da vi så skitserne, fordi de netop viste, at det er muligt at skabe rum for borgerinvolvering i en udviklingsproces i et mindre bysamfund. På mødet den 15. marts talte vi om at skåne
naboer mod syd yderligere ved at forbyde vinduer i gavlen mod syd. Vi var glade efter mødet, selvom vi
undervejs i forløbet godt kunne have tænkt os en egentlig dialog med bygherren.

Glæden varede heller ikke ved. Da Køge Kommune arrangerede borgermøde 7. maj 2018 i gymnastiksalen
på Lellinge Skole blev det klart for os, at der alligevel ikke er taget højde for de to udtalte borgerønsker i det
udformede lokalplanforslag. Det var ellers med glans og overdådighed, at ordførerne i Køge Byråd
fremhævede det gode samarbejde med beboerforeningen, borgerinvolveringen og bygherrens fleksibilitet,
da man 24. april 2018 vedtog at sende forslaget til lokalplan i offentlig høring.
Vi må konstatere, at det meget roste samarbejde med beboerforeningen begrænser sig til præsentationen
af nogle skitser på et møde den 15. marts, men at vores anerkendende bemærkninger til de indfriede
borgerønsker ikke blev tillagt så stor værdi, at de kom med i udformningen af selve lokalplanforslaget. Det
undrer os.
Borgerne i Lellinge undrer sig også. På borgermødet 7. maj blev de præsenteret for et lokalplanforslag om
boliger, der i sin ensformighed mindede om skitserne på eventen sidste sommer. Forslaget giver mulighed
for byggeri i to etager overalt (byggehøjde 8,5 meter) og med to en halv etage ud mod Ringstedvejen
(byggehøjde 10 meter). Ingen variation i størrelserne, ingen hensyn til naboer.
Det var magtpåliggende for beboerforeningen at understrege på borgermødet, at vores samarbejde med
forvaltning og politikere i Køge Kommune begrænser sig til ét møde med præsentation af nogle skitser, som
i øvrigt var skiftet ud i selve lokalplanforslaget. En udskiftning, som grundlæggende er i strid med vores
positive bemærkninger på præsentationsmødet 15. marts.
Desuden måtte vi understrege på borgermødet, at beboerforeningen naturligvis ikke har været involveret i
aftaler om byggehøjder og andet, der måtte være indgået i forbindelse med handlen af de to kommunale
grunde.
Bygherre Vestergaard Nielsen var repræsenteret på borgermødet ved Karsten Vestergaard, som
pointerede, at han har en aftale med Køge Kommune om at kunne bygge i to etager. Det var rart med en
klar melding fra Vestergaard Nielsen, selvom de førnævnte skitser med tegn på lydhørhed over for
borgerønskerne nu syntes uden betydning. Karsten Vestergaard gav udtryk for, at han ville stå frit mht.
byggehøjder. Udmeldingen viser os, at det er i selve Tillæg 29 og i lokalplanen, at hensynet til borgerne må
indarbejdes, hvis det med samarbejde og borgerinddragelse skal give mening.
Vi ville gerne inspirere bygherren og øse af vores lokalkendskab til gavn for det kommende byggeri. Men
det har vi ikke haft mulighed for. Bygherren kan naturligvis også selv hente sin inspiration og fx finde tal,
der viser noget om størrelserne på danske husstande og antyde et kommende marked for boligerne. Mere
end én million husstande i Danmark består af én person, mens 1,7 mio. består af to. Familier på fire findes
blot i 623.000 danske husstande, viser tal fra Danmarks Statistik.
I Lellinge Beboerforening har vi ingen forestillinger om at kunne diktere en bygherre nogle bestemte
løsninger, fx at en fast procentdel af boligerne skal være i én etage. Vi har heller ikke på noget tidspunkt
været inviteret hertil. Men vi har en forventning om at blive taget seriøst i en politisk proces, også uden at
blive taget til indtægt for forhold, vi ikke har haft indflydelse på.
Efter borgermødet fortsatte debatten blandt borgerne i Lellinge både ved møder mellem borgere og
beboerforening og på vores Facebookside ”ditlellinge”. Her har også medlem af Klima- og Planudvalget
Marie Kilsgaard Møller følt sig kaldet til at bidrage. Hun skriver blandt andet, at ”politikere, forvaltning og
borgerforening har haft en del og konstruktiv dialog under hele forløbet so far”. Det er måske udtryk for
den rolle, vi er tiltænkt i tilblivelsen af lokalplanforslaget, men det er absolut ikke sådan, vi opfatter
forløbet.

Vi opfordrer til, at de politikere, der ønsker samarbejde og borgerinvolvering, træder i karakter og vælger at
tage hensyn til borgernes beskedne og konkrete ønsker til ændringer i Tillæg 29 og lokalplanforslaget.
Politikerne bør sikre, at der kun kan bygges i én etage ind til skolegrundens naboer mod syd – det giver i sig
selv en mulighed for at skabe en varieret boligstørrelse med et æstetisk og balanceret udtryk sådan som
det fremgik af skitserne, vi blev præsenteret for.
På borgermødet blev der også givet udtryk for bekymring fra nærmeste naboer til delområde B (SFOgrunden og nabogrunden til denne, som også er en del af delområde B). Bekymringerne vedrørte blandt
andet beplantningen i skel. I dag udgør skel ind til naboen Grønnevej 4 en mur, som er ryggen af en
sidebygning på SFO-grunden. Muren fremstår hvidmalet og velholdt ind mod denne nabo, og der bør ydes
denne og de øvrige naboer behørig afskærmning til det nye, tætte byggeri.
Med disse bemærkninger har Lellinge Beboerforening følgende ændringsforslag til Tillæg nr. 29 til Køge
Kommuneplan 2013 og til lokalplanforslag 1078:
På delområde A må opføres boliger i op til 2 etager på ”øvrige bygninger”, dog således, at boligerne ind
mod nærmeste naboer mod syd (jvf. kortbilag 3, som viser, at der vil være tale om fire boliger) kun må
opføres i én etage og uden vinduer mod syd.
Vi foreslår desuden, at det skal fremgå af Tillæg 29 og lokalplan 1078, at beplantning i skel mod
eksisterende naboer i delområde A og delområde B etableres eller genetableres i fuld højde, 1,80 meter.

Venlig hilsen
f. Lellinge Beboerforening
Ulla Nygaard
Overdrevsvejen 16, 4600 Køge, tlf. 22 50 01 32
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Kitty Mortensen
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Emne: lokalplanforslag 1078 - Lellinge

Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge
att. Klima- og Planudvalget

Lellinge den 31. maj
2018

Bemærkninger og ændringsforslag fra Lellinge Beboerforening til Tillæg nr. 29 til Køge Kommuneplan 2013
og lokalplanforslag 1078 vedrørende nye boliger på skole-grunden og SFO-grunden i Lellinge.

Kære Køge Kommune - Klima og Planudvalget

Vi har alle interesse i at Lellinge skal være attraktivt at bo i, således at kommunen også kan tilbyde
landsbyer og ikke kun selve Køge by at bo i ... dermed når vi også ud til en større målgruppe med interesse
for Køge Kommune.
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Af samme grund er det naturligvis vigtigt at bevare Lellinge landsby som den ser ud nu ellers forsvinder det
der tiltrækker folk gradvis... og så er vi jo lige vidt. Lellinge er interessant fordi vi kan tilbyde noget andet,
derfor skal vi ikke arbejde hen imod at ligne andet boligbyggeri men bevare charmen og sjælen ved
Lellinge Landsby.

Det forstår jeg også at I er gradvis enige i og opmærksomme på i forhold til tag med hældning, og det
sætter jeg stor pris på... tak

og så det berømte MEN... det er af stor vigtighed at byggeriet ikke ender i 2,5 etager.

Aller helst så jeg et max i Lellinge på 1,5 plan, men hvis jeg også skal samarbejde kan jeg gå med til to
etager på skolegrunden men kun direkte ud mod Ringstedvej - altså længest væk fra naboer!!!

For at kunne bebygge de 40% må man således tænke at lave noget kælder eller halv kælder. Og dermed
sænke højden. Igen tænker jeg her ud mod Ringstedvej! Jeg vil også foreslå at man kunne hente m2 ved at
bygge en form for tagterasse som udhæng ud over husets grundareal med store partier vinduer stadig
med hældning på siden i retning væk fra Ringstedvej og hvor halvttag kan være loftrum og resten en
tagterasse/ udsigtsstue. Under denne
kunne man lave skrå parkeringsplads med indkørsel fra overdrevsvejen, således at man reducere biler
andet sted på grunden. Man skal så kunne fortsættes lige ud og rundt om husene venstre om og køre ud
ved anden fælles parkering.

Men hvis I bygger i 2 plan eller mere skal det IKKE senere hedde sig at det har vi gjort før i Lellinge, for så
stiger det jo hele tiden og det var ikke efter aftalen at det skulle være så højt. Man skal jo holde hvad man
lover ;c)

Helt klart er det at det skal være lavest mod naboer uden vinduer eller et godkendt levende hegn, altså
godkendt af naboer!

Husk en plans boliger... dem har vi også brug for!
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for at byggeriet ikke blot bliver to rækker huse, tænker jeg at man kunne lægge hvert hus sådan lidt
forskudt af hinanden, det ville virke mere charmerende og man får ikke problemet med at kigge direkte
ind til hinanden nu det bliver så tæt.

Samtidig skal man være opmærksom på salgsprisen, det skal tilpasses vores klientel, så vi ikke blot får
tomme boliger stående.

Til sidst vil jeg blot anbefale at I tilbyder at folk fra Lellinge kan en given dato få lov til at hente træer/
buske/ brænde og lign. til eget brug i stedet for at det blot bliver sendt til storskrald. Hvis dette kan
håndteres :)

Til info bor jeg ikke selv direkte op af de pågældende grunde, men håber alligevel at I kan bruge mine
vinkler på byggeriet.

I er velkommen til at kontakte mig for yderligere info :)

Med venlig hilsen
Kitty Mortensen
Grønnevej 14 B
Lellinge
4600 Køge

51223689
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