Troels Wissing
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

John Klitgaard
22. maj 2018 09:13
Bjarne Bringedal Svendsen
VS: Svar til Niels & Bjarne.

SVAR OM BÆKGÅRDSVEJ 80,84 og 86, Borup.

Fra: Morten pedersen [mailto:info@hhte.dk]
Sendt: 18. maj 2018 18:18
Til: John Klitgaard <john.klitgaard@koege.dk>
Emne: Svar til Niels & Bjarne.
Hej John,
Jeg kan se at du er blevet mellemmand i denne situation, gider du viderebringe dette svar til Niels & Bjarne?
Bedste hilsner Morten.

Kære Niels & Bjarne.
Tak for jeres henvendelse som jeg dog er noget overraskede over, blandt andet fordi jeg igår fik et opkald fra Troels
Wissing om et møde i dag med ham og Bodil Egede Andreasen netop vedr. samme sag. Samt at Niels Rolskov
sammen med to naboer var på tilsyn på vores grund, dog uden vores tilstedeværelse og viden.
Jeg gik dog ned og hilste på de ubudne gæster og vi fik en god snak om vores projekt og jeg inviterede naboer med
til vores møde idag,
Hvis jeg lige skal starte med at svare på jeres spørgsmål som jeg dog finder meget besynderlige, da i har alle svar
selv… Jeg uddyber herunder mine svar.
1. Grunden skal anvendes til modtagelse af ikke farligt affald samt uforurenet jord til genanvendelse, bla.
Nedknusning af beton, genbrug af mursten, forbedring af jord etc.
Køge kommune har selv vurderet at vores planer om den fremtidige virksomhed, falder ind under den vedtagne
lokalplan.
2. Den tilkørte jord skal anvendes til jordvolde samt terræn regulering.
Køge kommune har selv anvist uforurenet jord samt fået tilsendt omfattende terrænopmålinger af 2 omgange.
3. Færdigt terræn kote er kote 39
Køge kommune har selv godkendt den angivne kote som var højeste kote i hver sin ende af grunden.
Jeg kan endvidre undre mig over at dette brev kommer over en måned efter kommunens udvalgsmøde, hvis det var
en så vigtigt sag så måtte man da mene at det brev skulle være os i hænde noget før?
Har det muligvis noget at gøre med at en del kommunal politikkere de sidste par dage på det sociale medie
FACEBOOK har lovet venner og bekendte at undersøge sagen helt tilbunds?
Efter min mening må det da skabe en del frustration, for de medarbejdere der gang på gang kommer på tilsyn hos os
for derefter at blive overrumplet af byrådsmedlemmer og kommunal politikere?
Mindst 3 gange har kommunal politikkere været på vores ejendom uden vores viden, i flere tilfælde skældt vores
medarbejdere ud og beskyldt os for alskens unåder, som bla. andet at være stærkt konkurence forvridende mod
kommunens virksomhed Køge Jorddepot, har denne virksomhed monopol på modtagelse af jord?
Kan vi forvente flere besøg? Hvis ja, bedes i bare kontakte mig så kan vi lave aftaler om at mødes såI kan færdes
sikkerhedsmæssigt korrekt og benytte den dertil indrettet hovedindgang.
Venligst beder jeg jer svare på mine spørgsmål, samt udbringe en officiel meddelse på FACEBOOK om at I selv har
givet accept til vores projekter, således denne chikane kan stoppe.
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Bedste hilsner
Morten F. Pedersen
Telefon 31114444
info@hhte.dk
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