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Til Køge Kommune, Planafdelingen
CC. Byrådet
Bevar Ådalen i Borup (”Tuen”) som grønt, rekreativt naturområde
Onsdag eftermiddag d. 9. maj‐2018 modtog vi borgere i Borup en invitation til et Borgermøde onsdag d. 16. maj kl.
19 i Borup Kulturhus med elektronisk post. Mandag d. 14. maj‐2018 modtog vi brevet som papirpost. I brevet skrives
der, at Køge Kommune på borgermødet vil fortælle om en igangsættelse af en ny lokalplan for ”Tuen” ved
Kimmerslev Sø. De ønsker en lokalplan, der giver mulighed for at opføre det dobbelte antal huse – nemlig 54 ‐ i op til
2 etager. Det planlagte er i dag 27 huse i én etage. Den nuværende lokalplan med tillæg stiller krav om, at husene
skal være indpasset i naturen.
Brevet fra Køge Kommune udløste straks en omfattende udveksling mellem Borup‐borgerne på Facebook (Borup
Info og Hjælp):
1. For det første fandt mange det bekymrende, at både lokalplanen fra 2003/2006 og Byplan Borup vedtaget af det
foregående Byråd i 2017 efter et grundigt dialogmøde‐arbejde mellem borgerne i Borup og Køge Kommune i 2016,
bliver tilsidesat ved, at Planudvalget overhovedet er villig til at åbne diskussionen om Tuen/Ådalen igen.
2. For det andet var mange helt uforstående over for, at vi skal miste dette dejlige og unikke naturområde, som
dagligt benyttes af mange Borup‐borgere. Tuen er sprunget i skov og rummer i dag en fantastisk biodiversitet med
bl.a. nattergal, gøg og lærk.
3. For det tredje er vi uforstående over for, hvorfor mødet indkaldes i hast og med så kort varsel. E‐post
invitationen blev udsendt op til Kr. Himmelfartsferien, hvor mange er bortrejst eller har holdt konfirmation. Det
korte varsel har givet borgerne et minimum af tid til at ændre kalender, så de kan deltage i borgermødet.
Der er iværksat en underskriftsindsamling. På få dage er der indsamlet 287 underskrifter.
Formatet for indsamlingen har givet borgerne mulighed for at skrive en kommentar om, hvorfor de ønsker
Ådalen/Tuen bevaret. Mange har benyttet denne mulighed. Underskriftsindsamlingen vedhæftes her og kan findes
på
https://www.skrivunder.net/signatures/bevar_adalen_i_borup_tuen_som_gront_rekreativt_naturomrade/start/0
Endvidere er følgende læserbrev sendt lokalaviserne. Brevet er det, som borgerne har skrevet under på i
underskriftsindsamlingen. I brevet beskrives bl.a. det dialogarbejde, der har været i 2003/2006 og 2016 mellem
borgerne i Borup og Køge Kommune om bl.a. Tuen, ådalsforløbet og naturen i og omkring Borup.
Læserbrev:
Bevar Ådalen i Borup (”Tuen”) som grønt, rekreativt naturområde
Onsdag eftermiddag (9/5‐2018) modtog vi borgere i Borup en invitation til et Borgermøde onsdag d. 16. maj kl. 19 i
Borup Kulturhus. Her vil kommunen fortælle om en igangsættelse af en ny lokalplan for ”Tuen” ved Kimmerslev Sø.
De ønsker en lokalplan, der giver mulighed for at opføre det dobbelte antal huse – nemlig 54 ‐ i op til 2 etager. Det
planlagte er i dag 27 huse i én etage. Den nuværende lokalplan med tillæg stiller krav om, at husene skal være
indpasset i naturen.
Brevet fra Køge Kommune udløste straks en omfattende udveksling på Facebook (Borup Info og Hjælp) mellem
Borup‐borgerne. Mange var helt uforstående over for, at vi skal miste dette dejlige og unikke naturområde, som
dagligt benyttes af mange Borup‐borgere.
Ådalens historie
Det område, der i brevet omtales som ”Tuen” er en del af et samlet Ådalsforløb fra Skovbrynet til Kimmerslev Sø.
Indtil 2003 var lokalplanen for ”Tuen”, at der skulle være en park netop for at bevare et samlet rekreativt område i
hele ådalsforløbet. I 2003 blev det imidlertid besluttet at bebygge området. Vi var mange Borup‐borgere, der
forsvarede den oprindelige lokalplan med det rekreative område, og der var blandt andet en underskriftindsamling.
Den nye lokalplan angav, at bebyggelsen på ”Tuen” blev begrænset til max 27 parcelhuse i én etage. Modstanden
førte til et tillæg til lokalplanen i 2006, hvor bebyggelsen (de 27 huse) skulle indpasses i den omkringliggende natur.
Det er denne lokalplan, som blev forhandlet med Borup‐borgerne, som Køge Kommune nu ønsker at ændre.
Borup‐borgernes daglige brug af Ådalen
For mange af os i Borup er Ådalen, ”Tuen” og Kimmerslev Sø et samlet rekreativt naturområde. Året rundt stopper
folk op på deres vej og betages af landskabet, himlen, naturen og tager billeder og film, som de deler med andre
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Borup‐borgere på byens Facebookside. Dagen og aftenen igennem går folk tur, løber eller cykler i bakkerne og
naturen, og byens børnehaver tager på udflugt i Ådalen, hvor de kan have ”krible‐krable” natur forløb.
Det er ikke kun ”gamle” Borup‐borgere, der sætter pris på dette rekreative, unikke Ådals‐naturområde. Mange
tilflyttere giver udtryk for, at det netop er dette stykke natur sammen med Kimmerslev Sø, der gjorde, at de valgte
at bo i Borup – fordi Borup ikke bare er en by fuld af huse, men en by fuld af natur. Borup‐borgerne er ikke
nostalgiske. De ønsker selvfølgelig også udvikling og at følge med niveauet i resten af landet. Men som en tilflytter
udtrykker det: ”Udvikling ‐ bare ikke på bekostning af naturen , for ellers havde vi valgt at bo i en stor by.
Byplan Borup 2016‐2017
Netop derfor er dette ”naturen i byen” skrevet særskilt ind i Byplan Borup, der blev vedtaget af byrådet i juni 2017.
Byplan Borup blev til efter en række borgermøder i 2016. Baggrunden for møderne var, at Borup siden
kommunesammenlægningen havde følt sig som ”udkants‐Køge”. På borgermøderne blev det eksplicit og flere gange
fremhævet, at Borup‐borgerne sætter meget stor pris på den omkringværende natur med skov, sø og grønne bælter
ind i byen. En af de arbejdsgrupper, der blev nedsat på møderne, arbejdede netop med ønsker og ideer, der angik
naturen i og omkring Borup. Det resulterede i, at Byplan Borup har et helt afsnit, der beskriver disse visioner og
ønsker. Ådalen (Tuen”) nævnes specifikt i indledningen: ”I de kommende år skal der være et øget fokus på de
rekreative potentialer i ådalen og ved Kimmerslev sø som bynatur, og i en fremtidig renovering af Bycenteret skal
naturen igen tænkes ind i byen”. ”Tuen” nævnes også i ”ønsker” på Byplanens sidste side: " ”Tuen” bør efter udlæg
af boliger bevares som grønt område".
Det er bekymrende, hvis både lokalplanen fra 2003/2006 og det grundige borgermøde‐arbejde i 2016 bliver
tilsidesat. Med denne skrivelse vil vi opfordre Køge KOmmune til at respektere de beslutninger, der tidligere er taget
i dialog med borgerne i Borup ‐ både den i 2003/2006 og den i 2016/2017 ‐ og borgernes ønske om en bevarelse af
lokalplanen med de 27 boliger, men allerhelst en genoptagelse af lokalplanen fra 2003 for "Tuen" med en naturpark
på området.

Venlig hilsen
Dorthe Elisabeth Balthazar‐Christensen
Maria Bjerge
Rikke Hostrup Haugbølle

Borgere i Borup

15. maj 2018

Rikke Hostrup Haugbølle
Græsmarken 13
DK ‐ 4140 Borup
Tlf +45 20 42 70 24
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Til allersidt på møde konkluderede Anette Simoni følgende på alles vegne:
1. At Tuen skal tilbagekøbes om muligt.
2. At lokalplanen skal bibeholdes som den er uden ændringer.
Til punkt 2, må jeg erklærer mig delvis uening. Jeg er enig i at der ikke skal bygges flere boliger end dem i lokalplanen
besluttet. Jeg er ikke enig i at der ikke kan ændres på beslutningen om saddeltag.
Jeg håber at de fremmødte fra vej og teknik afdelingen fornemmede en god stemning ift. at der godt kan være
andre tage end saddeltag. Feks. flade tage med græsbelægning, samt boliger i forskudte plan som ikke overstiger 6,5
m.
Generelt mener jeg at der i de nyere bebyggelser i Borup (1985 ‐ 2018) er for ensartede tage.
Jeg hilser alternative løsninger velkommen, så længe de øvrige forudsætninger i lokalplanen bliver overholdt.
Mvh. Elisabeth Rygaard Larsen
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Til Planudvalget i Køge Kommune,

vi fremsender her vores 'stemnings‐referat' fra borgermødet i Borup d. 16. maj.

Som det fremgår gav Borup borgerne på mødet udtryk for at være stærkt utilfredse ift. indholdet af forslag
til ny lokalplan for Tuen. Der var ligeledes en bekymring og frustration over den proces, der har været
omkring forslaget ‐ ikke mindst set i lyset af den historik, der knytter sig til Tuen samt byplansudviklingen i
Borup i det hele taget.

Vi ser frem til en fortsat konstruktiv dialog om udviklingen af Borup, til glæde og gavn for dens nuværende
og fremtidige borgere.

venlige hilsner
borgere fra Græsmarken, Borup
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Borup, 21. maj 2018

Til Planudvalget, Køge Kommune
Borup kommune afholdt den 16. maj borgermøde om en ny lokalplan for 'Tuen' i Borup.
Der blev ikke taget referat fra mødet eller på anden måde dokumenteret de synspunkter, der blev fremsat.
Det blev oplyst, at Forvaltningen senere ville skrive et ”stemningsreferat”.
Vi vil gerne bidrage til at fastholde de 'stemninger', der blev givet udtryk for på mødet, nedenfor angivet i
punktform:
1. Gamle protester ‐ eksisterende lokalplan fra 2003/2006: Der er allerede en lokalplan (med tillæg)
for Tuen, som er udarbejdet i samarbejde med borgerne. Denne lokalplan blev til på baggrund af
protester fra borgerne, som ønskede Tuen bevaret uden bebyggelse. Det er således ikke nyt, at
borgerne i Borup har stæke holdninger til, hvad der skal ske med Tuen.
2. Dialogmøderne 2016‐2017 ‐ bliver der reelt lyttet?: I 2016 blev der holdt en række dialogmøder
mellem borgerne og kommunen/politikerne i Køge Kommune med høringer, gruppearbejde m.m.
Dette mundede ud i Byplan Borup, som Byrådet underskrev i juni 2017.
Byplan Borup nævner specifikt Ådalen, som er området Tuen ligger i, samt hvordan dette område
skal forvaltes fremadrettet: Indledningen, s. 10, s. 14 og s. 25. Til mødet fik vi det uheldige indtryk
at disse input fra Borup borgerne var gået i glemmebogen. Bliver der reelt lyttet til borgerne i
Borup?
3. Fortsat politisk forpligtelse : Det nuværende Byråd og de forskellige udvalg er naturligvis forpligtet
på det, der er vedtaget af tidligere byråd (love gælder også stadig, selvom regeringen på
Christiansborg udskiftes). Det er bekymrende, hvis den demokratiske proces med
borgerinddragelse, tilsidesættes. Kan hele Byplan Borup så skrottes?
4. Nye forudsætninger i Borup ‐ bevare frem for at bygge: Borup er én af de byer i Danmark med den
største befolkningstilvækst gennem de senere år ‐ og folk flytter til fordi her er grønt og dejligt. l
lyset af befolkningstilvæksten er der des mere grund til at bevare naturen, frem for at bebygge de
grønne områder. Det er over 10 år siden at man tog beslutningen om at ville bygge på Tuen ‐ det er
på tide at revurdere grundlaget for den beslutning!
5. Bevarelse af naturområdet: Vi ønsker, at Tuen skal være et rekreativt naturområde uden
bebyggelse. Naturen på ”Tuen” har ændret sig siden lokalplan 116 blev vedtaget i 2003/2006 så
det er endnu mere bevaringsværdigt: Nu er der skov, biodiversitet, rigt fugleliv, der er et vigtigt
vådområde langs åen og den opstemmede del af Kimmerslev sø med nattergal, gøg, fiskehejre,
lærker, biodiversitet (levested for bier og sommerfugle, som er ved at uddø i Danmark),
vandremuligheder, et naturskønt område midt i byen som mange borgerne nyder godt af hver
eneste dag.

6. Tilbagekøb og etablering af ”fællesjord”: Vi ønsker, at Køge Kommun tilbagekøber Tuen, med
henblik på at etablere en fællesjord i Borup i lighed med Køge Fællesjord, Denne beslutning kan
imødekomme borgernes ønske om at bevare den eksisterende biodiversitet, den grønne kile som
hele Ådalsforløbet udgør samt udnytte området endnu bedre til rekreative formål.
7. Fastholde et max på 27 huse: Ønsker kommunen at fastholde, at der skal bygges, skal det være
indenfor den eksisterende lokalplan, naturligvis indpasset i naturen og så naturen ødelægges
mindst muligt. Der skal ikke gives tilladelse til mere end de 27 huse, der nævnes i lokalplan 116.
8. Overholdelse af randzoneområde: Randzoneområde og § 3 områder: Vi er undrende overfor,
hvorfor der ikke gælder et afstandskrav på 150 meter fra åen/vandløbet http://mst.dk/natur‐
vand/natur/national‐naturbeskyttelse/bygge‐og‐beskyttelseslinjer/ . Der lægges op til at ville bygge
helt ned til 40 meter fra vandløbet. Hvem har truffet beslutning om at dispensere/afvige fra
afstandskravet på 150 meter ‐ er lokalplanen overhovedet lovlig? Det vil vi gerne have
dokumenteret.
9. Ordentlig tidsramme og fremadrettet inddragelse af borgerne: Vi ønsker en klar aftale med
kommunen om:
1) om at der fremadrettet indkaldes til borgermøder med 3 ugers varsel. Det er helt uacceptabelt at
vi denne gang er indkaldt med en uges varsel men op til Kr. Himmelfartsferien, hvor mange f.eks. er
bortrejst, og at der udsendes brev 2 dage før mødet.
2) Hvis der skal laves en ny lokalplan, så ønsker vi at få lov til at lave et udkast til tekst, der kan
medtages ift. en ny lokalplan inden den sendes i høring
3) at høringsfristen på et evt. lokalplansforslag bliver lang, f.eks. 4 uger.
10. Grønne åndehuller i de danske byer: Når man nu kan se hvordan man i udviklingen af de store
byer, meget bevidst arbejder med at skabe aktive udeområder, er det tåbeligt ikke at bevare og
udvikle et sådant område her, når det ligger lige foran os. Forvaltningens argument på mødet om,
at byer skal vokse indefra og ud og at man skal ”fylde alt ud” indeni byen inden man bygger på
omkringliggende marker, afspejler ikke udviklingen af landets store byer, hvor man nu kunstigt
skaber sådanne grønne åndehuller. Argumentet minder mest om en skrivebordsbeslutning, der
handler om at det skal 'se ordentligt ud' på et stykke papir.
11. Byggeplads‐træthed i Borup Øst: Bakkegårds Alle har været en byggeplads i mere end 10 år, og de
er stadig ikke færdige – nu skal de samme borgere i Borup så på daglig basis IGEN leve midt i en
byggeplads på ubestemt tid – er det rimeligt? Det drejer sig om 800 mennesker bare i Borup Øst på
området omkring Bakkegårds Alle.
12. Tuen er skolevej for vores børn: Mange hundrede børn cykler gennem Tuen dagligt, da det er
skolevej for børnene i Borup Øst til både folkeskolen, privatskolen og dem der tager med toget til
skoler udenbys. Skal de nu i årevis køre gennem en farlig byggeplads?
13. Folk flytter til Boup fordi der er grønt!: Hvorfor skal Borup være så tætbebygget? Det er da ikke
derfor folk gerne vil flytte til Borup. Det store grønne område og den uberørte sø er jo netop en del
af byens attraktion. Det bliver ødelagt, hvis der skal ligge rækkehuse og parceller klods op og ned

ad det. ”Dråben” på Bakkegårds Alle er et godt eksempel på, at kommunen giver tilladelse til at
presse så mange huse som muligt ind på et alt for lille område.
14. Det er ikke ”Tuen vs andre steder, der kan bygges”: Sagen om Tuen handler ikke om, hvor der evt.
i stedet kan og skal bygges. Dette er allerede diskuteret med borgerne og fremgår af Byplan Borup.
Den igangværende diskussion handler alene om Tuen.
15. ”Developer” er under konkurs: Det fremkom dagen efter borgermødet på en række borgeres
undersøgelse af ”developer”’ – Bozel/Frank Petersen, at denne er under konkurs (se www.virk.dk)
og har en række skandale byggesager bag sig (se f.eks. https://stiften.dk/favrskov/Kommunen‐
taber‐sag‐mod‐skandalebyggeri/artikel/90598). Vi beder Køge Kommune redegøre for, om der er
givet byggetilladelse til denne developer, om man har undersøgt hans baggrund og hvilke
overvejelser man i givet fald har gjort sig om hans igangværende konkurs, da man gav
byggetilladelse.

Med venlig hilsen

Mette Mogensen
Christina Gladiel
Poul Erik Lauridsen
Brian Andersen
Rikke Hostrup Haugbølle
Malene Brønd
Mikal Holt Jensen

Græsmarken, 4140 Borup.
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Til Eva Schønnnemann og Byrådet i Køge Kommune.
Tak for invitationen.
Jeg var inviteret til borgermøde den 16‐5 18 kl.19 i Borup Kulturhus vedrørende den nylig
igangsatte lokalplan for TUEN. Desværre kunne jeg ikke deltage pga akut opstået sygdom
hvorfor I nu får dette input i stedet.
Vi flyttede til Borup i 2005 bl.a pga. Den fantastiske smukke natur og dyreliv i og omkring
Kimmerslev sø indbefattet TUEN. Da vi flyttede hertil hoppede der en masse harer lystigt
omkring i vores haver og på markerne. ….Jeg har desværre ikke set en hare i årevis.
Siden 2005 er Borup er Borup blevet meget udbygget og naturen forsømt og har meget
ringe bevågenhed .. mht Biodiversiteten ..så ville det jo være naturligt at passe på naturen
ved at have et rigt dyreliv, deriblandt den butsnudede padde, den lille og store
vandsalamander i vandhuller, samt mange insekter, bier, vilde planter og et rigt fugleliv..
Det er en meget trist udvikling når man ved at når først naturen bliver spoleret af
bebyggelse så er det meget mere bekostelig at få biodiversiteten tilbage.
Thi Naturen bliver nedprioriteret i Borup i Køge kommune,
Vi mennesker har brug for at det kun tager 5‐10 min før vi fra vores bopæl kan køre med
vores ældre i kørestol , eller gå med vores mand, og med vores børn ud i naturen og ikke
skal køre langt for at komme ud i naturen …når vi har naturen lige udenfor døren. Træer.
Søer. Grønne områder er vigtige for folks livskvalitet .
Man skal bevare naturen. Og ikke udelukkende bygge hele naturen til med boliger. Tuen er
om Foråret og om Efteråret omringet af vand.
Ifølge gl plan fra Skovbo Kommune skulle TUEN være udlagt til skov
Hvilket den er NU og gerne skulle bevares som skov og fri natur. Pga Biodiversiteten burde
man i området ikke slå græsset men i stedet så vilde blomster så vi fik insekter og bier
tilbage til vores natur.
Det er en trist udvikling at ville udbygge Tuen til beboelse. Thi vi har ikke mange
NATUROMRÅDER tilbage i Danmark og man skal ikke ødelægge de sidste bastioner af
NATUR pga Økonomi. Naturen skal bevares.
Køge kommune lever ikke op til egen målsætning om at bevare naturen,

Mvh Hilsen Dorte Borgbjerg. Bakkegårds Alle 15.4140 Borup
1

21.6.2018
Tuen i Borup
Ja, vi var jo til borgermøde og der var vist ingen tvivl om modstanden af det byggeri som blev forelagt
af bygherren ville bygge op til 8 meter med grønne tager (hvem kan se dem?) kunne gå ned til 7,25 meter
så vidt jeg husker
MEN nej, Vi vil ikke have højt byggeri på Tuen det passer slet ikke ind i landskabet og det vil blive en
skamplet lige som DE hvide blokke, besøgende kommenterer dem og os der bor i Borup, jeg bor selv i
Møllevang og har udsigt til skampletten.
Jeg mener vi skal kunne stole på en lokalplan når vi køber vores huse og at den ikke bliver lavet om fordi en
bygherre som har købt for 6 mill. vil tjene en masse penge, ved at bygge dobbelt så mange huse og højere.
Lad os få et plans huse i brune sten Hvis der absolut skal bygges på Tuen, som De er godt i gang med at
spolerer.
Det vil også være rart at vide hvor tæt på åen grundene skal gå og hvor tæt der må være bebyggelse til skel.
Det med at bygge legeplads og anlægge stier i samråd med kommunen HVAD skal det være godt for? som
det er nu har børnene en naturlegeplads og vi andre har lavet De stier vi har brug for.
Kære Kommune skrot ikke den gamle lokalplan fra Skovbo kommune men revider den evt. vedrørende
nogle få boliger og de skal ikke blive større eller højere, men måske ikke så mange krav til hvilke materialer
der må bruges.
Dette er en hilsen fra Udkanten af Køge kommune men vi betaler også skat selv om vi mener at være blevet
forbigået mange gange (bla. omfartsvejen som måske bliver en realitet i 2022?).
Med venlig hilsen
Eva Kirkø
Møllevang 54 4140 Borup

Dispensation for at bygge tæt på naturområde ved Tuen er udløbet for mange år siden !!!
Køge kommunes forvaltning oplyser at der ikke skal søges ny dispensation, hvis der bygges efter gammel lokalplan
fra 2003.
Men eksperter indenfor vandmiljø og planlovgivning har gennemlæst hele sagen. Deres konklusion er at
forvaltningen som minimum skal kunne fremskaffe den oprindelige dispensation for, at Tuen ligger tæt på paragraf 3
område. Afgørelser fra planklagenævnet viser at dispensationer udløber efter 3‐5 år, og skal derfor ‐ uden tvivl ‐
efter 15 år uden bebyggelse fornyes i henhold til ny lovgivning, som løbende er blevet meget skærpet.
Et klart flertal af Klima‐ og Planudvalget har meldt ud, at man ikke støtter at udvide lokalplanen fra 27 til 54 boliger,
men støtter at fastholde nøjagtig samme rammer indenfor for den eksisterende lokalplan. Mange har endda meldt
ud, at de slet ikke ønsker bebyggelse på området, og det er alene pga forventede høje tilbagekøbsomkostninger at
man modvilligt vil acceptere bebyggelse til 27 boliger efter rammerne i den eksisterende lokalplan. Men det betyder
ikke at investor bare må bygge efter den gamle lokalplan, da dispensation i forhold til naturbeskyttelse er udløbet.
Der skal derfor i princippet laves en ny lokalplan med nøjagtig samme rammer som den eksisterende lokalplan, men
udbygges med en ny fuld SVM. SVM skal gennemføres efter den nye gældende lovgivning, som senest er ændret i
begyndelsen af 2018.
Bemærk på billeder i vedhæftede dokument, hvor tæt naturfredede områder ligger til alle sider på Tuen, med sø,
mose, overdrev, og beskyttet vandløb. Hvis der sker indgreb såsom anlægsarbejde i eller ved beskyttet natur skal

der gives dispensation, og denne kan ikke gives alene med begrundelse i private økonomiske interesser. Her er
klagenævnets praksis ret striks. Alene samfundsmæssige nødvendige eller naturfremmende projekter kan få
dispensation. Områderne bør blive vurderet af kommunens naturfolk. I tillæg vil områder som på nuværende
tidspunkt ikke er udpeget, blive udpeget, hvis der findes arter tilknyttet naturtyperne.
* Bilag 4 arter såsom frøer mm.
Disse arter og deres levesteder er EU beskyttede, og projekter må ikke tillades gennemført hvis det forringer deres
levesteder eller arterne. Her gælder et forsigtighedsprincip, og hvis man på google søger på ”Frøer Borup”
fremkommer NIRAS rapport for lokalplan for møllebankerne, fra 2017. Området ligger mindre end 200 meter nord
på for Tuen, og der er frøer og beskyttede arter, hvor der er taget særlige hensyn i planlægning efter ny lovgivning.
Der er registreret mange paddearter i området omkring lokalplanområdet; springfrø,stor vandsalamander, lille
vandsalamander, spidssnudet frø, butsnudet frø, grøn frø og skrubtudse, Tre af disse arter (springfrø, stor
vandsalamander
og spidssnudet frø) er omfattet af den særlige beskyttelse for arter på
habitatdirektivets bilag IV5, som betyder at arternes yngle‐ og rasteområder er
beskyttet, uanset hvor de forekommer. På Figur 9 fremgår der flere registreringer
af ’brun frø’. Brun frø dækker over både springfrø, spidssnudet frø og butsnudet
frø, som kan være umulige at artsbestemme i visse livsstadier. Alle paddearter er fredede i Danmark i
artsfredningsbekendtgørelsen6.
Ved evt. ny dispensation/SVM af Tuen bør forvaltningen lade naturfolk undersøge Tuen for Bilag 4 arter med
baggrund i NIRAS rapport. Det bør ske i det tidlige forår, for at tilsikre at alle arter afdækkes. Alle afgørelser skal
vurderes i forhold til disse beskyttede arter.
* Angående fremtidig klimatilpasning, så skal der tages hensyn til til bluespot områder. Se detaljerne i vedhæftede
dokument.
Indkørslen til Tuen er den lavest liggende indkørsel til noget boligområde i Borup, og derfor i særlig risiko for
oversvømmelse, hvilket bekræftes af vandløbsstigningskort, og foto..
Ifølge den nye Køge kommune plan, som er sendt i høring, så må byggetilladelser ikke udstedes i områder med risiko
for oversvømmelse uden særlige afværgeforanstaltninger.
Hvor skal vandet løbe hen? Skal vandet bare løbe ud i Kimmerslev sø med risiko for oversvømmelse ved slusen ved
Kimmerslev kirke?
Ejeren af storparcellen ” Tuen Invest Aps” har igennem et årti ikke udnyttet muligheden for at bebygge grundene, og
derfor er det ”Tuen Invest Aps” som bør blive pålagt at dække omkostninger til afværgeforanstaltninger til
klimatilpasning, samt ekstra foranstaltninger for at forhindre nogle forringelser for beskyttede arter.
Dette forventes at fordyre byggemodningsomkostningen betragteligt, alternativt umuliggøre byggeri på Tuen.
Det planlægges at indklage kommunens håndtering af den eksisterende lokalplan 116 til planklagenævnet.
Dels pga forældelse, samt manglende hensyntagen til nærhed til beskyttede naturområder samt manglende
planlægning af afværgeforanstaltninger af bluespot‐områder.
Det forventes at klima‐ og planudvalget medtager dette indlæg i vurderingen af forslag til udvidelse af lokalplan for
Tuen.
MVH
Henrik Lillelund
Bygmarken 13
4140 Borup

22-juni-2018
Fremsendt til Klima og Planudvalg i forbindelse med processen omkring udvidelsen af lokalplan for Tuen.

Dispensation for at bygge tæt på naturområde ved Tuen er
udløbet for mange år siden !!!

Har kontaktet Dansk naturfredningsforening angående reglerne for dispensering, omkring at Lokalplanen fra
2003 for Tuen med tillæg fra 2006 ligger meget tæt på paragraf 3 naturområder.
Dansk naturfredningsforening har kontaktet forvaltningen i Køge kommune, og har fået følgende oplyst:
"Arbejdet med en ny lokalplan for Tuen er sat på pause efter et borgermøde den 16. maj, hvor borgerne blev givet
mulighed for at indsende bemærkninger til lokalplanen henover sommeren.
Planen er, at Klima- og Planudvalget i august tager stilling til, om vi skal fortsætte arbejdet med den nye lokalplan.
Afgrænsningen af en eventuel ny lokalplan svarer til delområde B4 i den gældende lokalplan 116 med tillæg nr. 1 fra
2003, som giver mulighed for opførelse af 27 parcelhuse. Der skal derfor ikke umiddelbart gives yderligere
dispensationer i forhold til å- og søbeskyttelsen.
Der findes §-3 beskyttet natur på arealerne omkring lokalplanområdet.
Såfremt der udarbejdes en ny lokalplan, skal det i den forbindelse sikres, at mulighederne indeholdt i lokalplanen ikke
påvirker den beskyttede natur "

Det bemærkes at forvaltningen ikke finder at der skal søges ny dispensation, hvis der bygges efter gammel
lokalplan fra 2003.
Men eksperter indenfor vandmiljø og planlovgivning har gennemlæst hele sagen. Deres konklusion er at
forvaltningen som minimum skal kunne fremskaffe den oprindelige dispensation for, at Tuen ligger tæt på
paragraf 3 område. Og afgørelser fra planklagenævnet viser at dispensationer udløber efter 3-5 år, og skal
derfor uden tvivl efter 15 år uden bebyggelse fornyes i henhold til ny lovgivning, som løbende er blevet
meget skærpet.

Som ekstra dokumentation, så viser nedenstående fotos taget af private beboere i samme retning med
mange års mellemrum, hvor meget Tuen området naturmæssigt har ændret sig fra 2006/2010 frem til 2018.
Det underbygger at en eventuel dispensation givet i 2003/2006 for at bygge tæt på naturbeskyttede
områder ikke kan gælde i 2018.
Foto ca fra Majsmarken mod Tuen

2006

2010

2018
Bemærk,
hvor meget
området har
ændret sig
naturmæssi
gt fra
2006/2010
til 2018

Foto ca fra Bygmarken mode Tuen

Et klart flertal af Klima- og Planudvalget har meldt ud, at man ikke støtter at udvide lokalplanen fra 27 til 54
boliger, men støtter at fastholde nøjagtig samme rammer indenfor for den eksisterende lokalplan, og endda
har mange meldt ud, at de slet ikke ønsker bebyggelse på området, og det er alene pga forventede høje
tilbagekøbsomkostninger at man modvilligt vil acceptere bebyggelse til 27 boliger efter rammerne i den
eksisterende lokalplan. Men det betyder ikke at investor bare må bygge efter den gamle lokalplan, da
dispensation i forhold til naturbeskyttelse er udløbet.
Der skal derfor i princippet laves en ny lokalplan med nøjagtig samme rammer som den eksisterende
lokalplan, men udbygges med en ny fuld SVM. SVM skal gennemføres efter den nye gældende lovgivning,
som senest er ændret i begyndelsen af 2018.
Som indspark i SVM processen så skal følgende undersøges:

*Beskyttede natur i område kan findes på Køge kommunes Webgis kort.
https://www.koege.dk/borger/Kortside/Koege-Kommunes-webgis-kort-til-kort-over-kommunen.aspx

Bemærk, hvor tæt naturfredede områder ligger til alle sider på Tuen, med sø, mose, overdrev, og beskyttet
vandløb. Hvis der sker indgreb såsom anlægsarbejde i eller ved beskyttet natur skal der gives dispensation,
og denne kan ikke gives alene med begrundelse i private økonomiske interesser. Her er klagenævnets praksis
ret striks. Alene samfundsmæssige nødvendige eller naturfremmende projekter kan få dispensation.

Områderne bør blive vurderet af kommunens naturfolk. I tillæg vil områder som på nuværende tidspunkt
ikke er udpeget, blive udpeget, hvis der findes arter tilknyttet naturtyperne.

* Bilag 4 arter såsom frøer mm.
Disse arter og deres levesteder er EU beskyttede, og projekter må ikke tillades gennemført hvis det forringer
deres levesteder eller arterne. Her gælder et forsigtighedsprincip, og hvis man på google søger på ”Frøer
Borup” fremkommer NIRAS rapport for lokalplan for møllebankerne, fra 2017. Området ligger mindre end
200 meter nord på for Tuen, og der er frøer og beskyttede arter, hvor der er taget særlige hensyn i
planlægning, efter ny lovgivning.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjGn6Lr6ufbAhUFLF
AKHcxAvkQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.koege.dk%2F~%2Fmedia%2FESDH%2Fcommittees%2Fa3330dfe
-c7d6-45cc-a514-009139036cd4%2FUkendt%2F4476753-45604531.ashx&usg=AOvVaw2f8Ogf4xO_HN3BP3slUVxP
Fra side 18:
Der er registreret mange paddearter i området omkring lokalplanområdet; springfrø,
stor vandsalamander, lille vandsalamander, spidssnudet frø, butsnudet frø,
grøn frø og skrubtudse, se Figur 9. Tre af disse arter (springfrø, stor vandsalamander
og spidssnudet frø) er omfattet af den særlige beskyttelse for arter på
habitatdirektivets bilag IV5, som betyder at arternes yngle- og rasteområder er
beskyttet, uanset hvor de forekommer. På Figur 9 fremgår der flere registreringer
af ’brun frø’. Brun frø dækker over både springfrø, spidssnudet frø og butsnudet
frø, som kan være umulige at artsbestemme i visse livsstadier. Alle paddearter er fredede i Danmark i artsfredningsbekendtgørelsen6.

Ved evt. ny dispensation/SVM af Tuen bør forvaltningen lade naturfolk undersøge Tuen for Bilag 4 arter med
baggrund i NIRAS rapport. Det bør ske i det tidlige forår, for at tilsikre at alle arter afdækkes. Alle afgørelser
skal vurderes i forhold til disse beskyttede arter.

*Angående fremtidig klimatilpasning, så findes Bluespot kort på:
http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/oversvoemmelseskort.aspx
På oversvømmelseskortet kan du se, hvor vandet kommer til at stå, hvis klimaet viser sig fra sin mest våde side.
Denne kortlægning viser effekten af stormflod, stigende vandstand i vandløb og langvarig silende regn.
Baggrunden for en simulering af de voldsomme påvirkninger fra hav og vejr skal give kommunerne et godt udgangspunkt for at lave lokale
klimatilpasningsplaner, der viser hvor og hvordan man vil forebygge oversvømmelser.
Kortene er fra februar 2013 og omfatter både nyt kortmateriale og væsentligt forbedrede udgaver i forhold til tidligere. Du kan finde kortene her.
Vandet ændrer landkortet
Det nye kortmateriale er delt op i lag, som kan tilføjes et ad gangen på computeren. Lagene er opdelt efter følgende temaer:
Lavninger: Når det regner kraftigt gennem lang tid samles vand, der strømmer fra de højere jorder til de laveste. Forskellige farvenuancer viser blandt
andet dybden af vandet.
Strømmende vand. Se hvor på overfladen vandet vil løbe, når regnen bliver så kraftig, at den ikke kan nå at sive ned i jorden. Forskellige farver viser,
hvor stort et areal vandet kommer tilstrømmende fra.
Vandløb: Man kan se, hvor meget vandløbene oversvømmer terrænet, når for eksempel intensiv regn får vandløbene til at gå over deres bredder.
Stormflod: På kortet kan man se, hvordan de kraftige havvandsstigninger sandsynligvis vil ramme, når landet med mange års mellemrum rammes af
kraftig storm. Ny version med bedre højdemodel.
Kortene giver overblik over sårbare områder. Det kan dog stadig være nødvendigt med mere detaljerede analyser, specielt inden for kloakerede
områder, inden kommunerne kan beslutte konkrete tiltag mod oversvømmelser.
Sæt ind, hvor risiko er størst
Oversvømmelseskortene skal holdes op imod de værdier, der findes i landskabet, så man kan se, hvilke områder det er vigtigst at beskytte. Til det
formål har Miljø- og Fødevareministeriet også udarbejdet et temakort, der viser, hvor de største ejendomsværdier er koncentreret.
Hospitaler, kulturminder og sjælden natur er andre eksempler på værdier, som kommunerne kan tage stilling til at beskytte. De kommunale
klimatilpasningsplaner viser, hvilke områder kommunalbestyrelserne prioriterer, når der skal sættes ind med større kloakker, kunstige vådområder
eller andre tiltag, der kan afværge oversvømmelser

Nedenstående viser de vigtige bluespot kort for Tuen:
Tuen - Bluespot - Lavningskort
viser områder, hvor vandet
samler sig ved skybrud.

Tuen - Bluespot Vandløbsstigningskort, viser hvor
vandløb vil stige ved
længerevarende regnvejr.

Der bør laves
afværgeforanstaltninger i forhold
til skybrud på Tuen.

Ifølge den nye Køge kommune plan,
som er sendt i høring, så må
byggetilladelser ikke udstedes i
områder med risiko for
oversvømmelse uden særlige
afværgeforanstaltninger.

Vandløbsstigningskort viser
risiko for oversvømmelse af
indkørslen til området Tuen
ved længerevarende regn.
Grøn firkant.

Lavningskort viser risiko
område midt på tuen ved
skybrud. Grøn ring.

Foto taget december 2015 fra
bygmarken i retning af rød pil.
Indkørslen til Tuen er den
lavest liggende indkørsel til
noget boligområde i Borup, og
derfor i særlig risiko for
oversvømmelse, hvilket
bekræftes af
vandløbsstigningskort
ovenfor.
Konsekvens for evt.
dispensation/SVM for Tuen

Hvor skal vandet løbe hen? Skal
vandet bare løbe ud i Kimmerslev sø
med risiko for oversvømmelse ved
slusen ved Kimmerslev kirke?

* Hvis der ændres på afvandingen enten ved ændring af eksisterende eller nye dræn, eller ved ændret
overflade afvanding kræver det tilladelse efter vandløbslovens §6, 16 og 17.

Ejeren af storparcellen ” Tuen Invest Aps” har igennem et årti ikke udnyttet muligheden for at bebygge
grundene, og derfor er det ”Tuen Invest Aps” som bør blive pålagt at dække omkostninger til
afværgeforanstaltninger til klimatilpasning, samt ekstra foranstaltninger for at forhindre nogle forringelser
for beskyttede arter.
Dette forventes at fordyre byggemodningsomkostningen betragteligt, alternativt umuliggøre byggeri på
Tuen.
Det planlægges at indklage kommunens håndtering af den eksisterende lokalplan 116 til planklagenævnet.
Dels pga forældelse, samt manglende hensyntagen til nærhed til beskyttede naturområder samt manglende
planlægning af afværgeforanstaltninger af bluespot-områder.
Det forventes at klima- og planudvalget medtager dette indlæg i vurderingen af forslag til udvidelse af
lokalplan for Tuen.
Med Venlig Hilsen
Henrik Lillelund
Bygmarken 13
4140 Borup

Hej Marie
https://www.ugebreveta4.dk/se‐danmarks‐kortet‐her‐er‐de‐arb…
Angående developer på Tuen, så er her et indslag fra Ugebrevet A4 fundet på nettet fra 2016:
Her er et uddrag:
NUMMER 2: B.SPECIAL IVS (BYGGEVIRKSOMHED I HAMMEL)
På et halvt år har b.special IVS fået 20 påbud af Arbejdstilsynet og en rød smiley. 15 påbud var så alvorlige, at
arbejdet skulle standse straks, og tre gange stillede Arbejdstilsynet krav til byggevirksomheden fra Hammel om
at bruge en rådgiver for at rette op på det dårlige arbejdsmiljø.
De ansatte havde blandt andet fjernet håndtag og sikkerhedsskærmen fra en vinkelsliber. Der var heller ingen
sikkerhedsafskærmning til bordrundsaven, som skulle forhindre at fingre ved et uheld blev kappet af.
3F: Vanvittigt mange påbud
3F Vestegnen kender en del til Frank Børlum Petersen, som står bag b. special IVS og andre selskaber.
»De steder, vi er kommet, har arbejdsmiljøet ikke været godt. Stilladserne har ikke været i orden. Der har været
en mudderpøl, og eksempler på, at folk går i klipklappere i stedet for sikkerhedssko og arbejder med tunge løft.
Det er vanvittigt mange påbud, han har fået,« siger faglig konsulent Simon Vedel Villumsen, som fortæller, at
Frank B. Petersen ofte bruger udenlandske underentreprenører.
Virksomheden er lukket
Direktør Frank Børlum Petersen erkender, at det ikke er kørt helt efter bogen.
»Vi passer på, og gør tingene nogenlunde rigtigt. Men derfra til at det skal være millimeter nøjagtigt, der er et
stykke vej. Vi har aldrig haft alvorlige skader,« siger han og fortæller, at b.special IVS er lukket i foråret.
Opgaverne er givet videre.
»Vi har nu lagt produktionen ud til en totalentreprenør. Det betyder, at arbejdsmiljøet bliver bedre ‐ og det skal
det også være. Det var ikke holdbart før, for vi kunne ikke køre på en tilfredsstillende måde,« siger han.
Åbner lukker og åbner igen
Faglig sekretær Simon Villumsen fra 3F tror dog ikke på løfterne om bedre arbejdsmiljø.
»Han lukker og åbner selskaber for hårdt. Der er mange folk, der ikke får deres penge. Det er helt tåbeligt,«
siger han.
Et opslag i CVR registret viser, at Frank B. Petersen har været involveret i fire selskaber, der er tvangsopløst, tre
der er gået konkurs, og for øjeblikket er yderlige et selskab under konkurs og et andet under tvangsopløsning.
»Det er sagen uvedkommende,« mener Frank B. Petersen dog.
Han fortæller, at han i årevis har været i byggeriet i forskellige sammenhænge. Han mener kun, at det er
relevant at kigge på, hvad der skete med arbejdsmiljøet i hans virksomhed sidste år.
Mvh
Henrik Lillelund
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Hej Mette
Jeg håber at du vil bringe vedhæftede tanker med til klima og planudvalgs møde i
morgen.
Tænker klima‐ og planudvalget på problematikken omkring at indkørslen til Tuen
er den lavest liggende i Borup med risiko for oversvømmelser, som der
forekommer på Dyndet, og har udvalget undersøgt om der er givet dispensation
for at bebyggelser indenfor 150 meter fra paragraf 3 områder?
Bedste Hilsener
Henrik Lillelund

Da vi blev inviteret til borgermøde for udvidelse at lokalplan
for Tuen var foto til højre anvendt til invitationen, men foto
nedenfor kunne være fremtiden. Hvordan klima planlægger
Køge Kommune fremtiden ?

Paragraf 3 områder kan findes på App, og bemærk disse områder ved Tuen. Der må ikke bebygges nærmere end 150 meter fra
disse områder medmindre der er givet dispensation. Bemærk målestokken nede i højre hjørne. Er denne dispensation givet ?

Hej Niels

Jeg fremsender efter aftale dig kopi at et opslag fra facebook siden "Bevar naturen og og det rekreative Ådalsforløb
(Tuen) i Borup".
Lidt informationer fra offentligt tilgængelige databaser:
På www.tinglysning.dk kan man se, når man spørger på Sven Brasch Vej 1, 4140 Borup, at det er Tuen Invest ApS,
som ejer Tuen, og at den har en offentlig ejendomsværdi på 4.324.200 kr. Hvis man logger ind med sit NemID, er
man af en eller anden årsag nødt til at spørge på matrikelnummeret, som er 3 ey Kløvested By, Nr. Dalby. Så får man
adgang til flere oplysninger, bl.a. at Tuen Invest ApS købte grunden den 1/6 2011 for 6.000.000 kr.
På www.biq.dk, som er en erhvervsdatabase, som normalt koster penge; men som man kan få midlertidig
prøveadgang til i ca. 1 uge (det kan tage et par dage, fra man har bestilt prøveadgangen, til den virker og giver fuld
adgang), kan man se, at Tuen Invest ApS er ejet dels af Hak Invest Danmark ApS og dels af Asani ApS. Det angives, at
disse ejerandele begge er mellem 50‐67%, så begge selskaber ejer sandsynligvis Tuen Invest ApS med 50% hver. Hak
Invest Danmark ApS er iflg. www.biq.dk ejet 100% af Yusuf Karatas, mens Asani ApS er ejet af Redzep Asani (50‐
67%), Jemil Asani (20‐25%) og Nizamedin Asani (20‐25%).
Når man spørger videre på de enkelte personer, kan man få at vide, hvor mange selskabsrelationer, personen er
involveret i, både fsva. eksisterende og opløste selskaber (fx. gået konkurs, opløst, likvideret el.l.). Man kan også
under Netværk se, hvilke personer, den person, man spørger på, i øvrigt er eller har været involveret med
selskabsmæssigt. Det er ofte også interessant.
Det fremgår af www.biq.dk, at Yusuf Karatas indgår i 22 selskabsrelationer, heraf 3 selskaber, der er gået konkurs,
og 1 selskab, der er opløst.
Hvis man spørger på Bozel, kommer der en del oplysninger op. Man finder ikke Bozel.dk som et selskab; men man
kan klikke på Bozel Holding ApS for at gå videre. På beboermødet fortalte Frank Petersen, at han ikke havde en
uddannelse som arkitekt, selvom han uden at protestere flere gange blev omtalt som arkitekt. Det skal bemærkes,
at man gerne må kalde sig arkitekt, hvis man har lyst til eller behov for det, da arkitekt ikke er en såkaldt beskyttet
titel. I www.biq.dk står han registreret som møbelhandler fra Hammel med 42 eksisterende eller tidligere
selskabsrelationer, heraf 8 opløste selskaber (4 opløste, 3 konkurs og 1 likvideret). Derudover er nogle af
selskaberne under konkurs, bl.a. bozel byg IVS, som blev taget under konkursbehandling den 13/6 2017.
Det er ikke ulovligt at gå konkurs med et eller flere selskaber. Det bliver først ulovligt, hvis det sker som en del af ens
forretningsmodel for at undgå at betale ens kreditorer. Men hvis man skal lave forretninger med en person, der har
været involveret i en række af konkurser, og man er nervøs for, at det vil gentage sig, kan man tage sine
forholdsregler ved fx at indgå de forpligtende aftaler ikke kun med selskabet, men også solidarisk med personen
selv, som så ikke kan løbe fra gælden ved at lukke selskabet ned. Man kan også forlange en bankgaranti.
Google har et program, som kan genkende billeder, og som kan tjekke, om et billede, som man har som en fil, også
ligger på Internettet. Det kræver dog ofte, at man først højreklikker på billedet, vælger "Gem billede som .." og
gemmer billedet et sted, man kan huske, fx. på Skrivebordet. Derefter kan man uploade (klik på kameraikonet)
billedet ind i Googles program, som findes på https://images.google.dk/?gws_rd=ssl
Når man gør det med billeder fra Bozel.dk's præsentation på borgermødet oplever man, at en del af dem er kopieret
fra Internettet og altså ikke er aktuelle huse eller miljøer, som Bozel.dk har været med til at bygge. Der er ikke
angivet kilder eller beliggenhed på nogen af billederne i præsentationen, så præsentationen kan bedst tages som et
udtryk for, at den, der har lavet den, er god til at kopiere billeder; men den siger ikke noget om, hvor god
vedkommende er til at bygge huse.
På Bozel.dk’s hjemmeside www.bozelhouses.com er der også en del billeder. Jeg har ikke tjekket dem alle; men
dem, jeg har tjekket, har Google ikke kunnet genfinde på Internettet. En del af billederne er dog heller ikke rigtige
fotos, men computerskabte illustrationer. Det er kendetegnende, at der ikke er adresser på nogen af husene, og at
ingen af husene kan siges at falde i med naturen. Tværtimod er husene generelt meget bombastiske. På
borgermødet bekræftede Frank Petersen, at han ville sende en liste til mig med adresser på huse, han har været
med til at bygge, og som man kunne komme ud at se. Han fik min e‐mailadresse på et stykke papir, som han gemte i
sin tegnebog, ”så den ikke blev væk”. Jeg har endnu ikke modtaget nogen liste. Når/hvis jeg modtager en liste, vil
den naturligvis blive lagt op på denne FB‐gruppe, så vi evt. kan arrangere en eller flere ture ud til nogle af husene.
På www.trustpilot.dk ligger 2 anmeldelser af Bozel fra henholdsvis maj 2016 og maj 2018. Anmeldelser på Trustpilot
kan både give ros og ris og gengiver naturligvis kun sagen set fra den ene side. Det kan dog ikke siges at være ros,
som de 2 anmeldelser giver udtryk for.

^Ŭƌŝǀ͘ŽǌĞů͘ĞĨƚĞƌ͘Ăƚ͘ŚĂǀĞ͘ŬůŝŬŬĞƚ͘ƉĊ͘ƚƌƵƐƚƉŝůŽƚ͘ůŝŶŬĞƚ͘ŶĞĚĞŶĨŽƌ͗͘dk.trustpilot.com
Anmeldelser på Trustpilot – Oplev effekten af kundeanmeldelser
Hvordan sikrer forvaltningen at planlagt byggeri falder ind i naturen i forhold til tillæg til eksisterende lokalplan fra
2006, når "arkitekten" tilsyneladende anvender kopier af billeder af huse fundet på nettet i sine præsentationer,
som er vist på borgermødet ?
Med Venlig Hilsen
Henrik Lillelund

30-juni-2018
Angående byggeri på Tuen
Jeg vil indlede med at sige debatten omkring eventuelt byggeri på det seneste er løbet noget af sporet, og
jeg vil gerne opfordre alle til at trække vejret dybt ind.
Jeg tror følgende punkter er den egentlige årsag:
x
x
x

x
x

x

Kommunens lukkede planudvalgsmøder omkring udvidelse af lokalplan for Tuen.
o Lukkede udvalgsmøder må ikke afholdes, når det alene er til fordel for en investor.
Kort frist for mødeindkaldelse til borgermøde.
Den eksisterende lokalplan 116 fra 2003/2006 er ifølge eksperter indenfor vandmiljø og
planlovgivning forældet i 2018.
o Naturen i området har ændret sig markant i løbet af årtiet, og i øvrigt er måske netop den
grønne kile årsagen til at så mange har lyst til at flytte til Borup.
o Indkørslen til Tuen er den laveste liggende indkørsel til noget boligområde i Borup, med
risiko for oversvømmelse især i forhold til fremtidigt klima.
En arkitekt på Tuen, som har mange konkurser (reference BIQ), kommunale tabte retssager og
Danmarks næstfleste påbud fra arbejdstilsynet i 2016 (reference: Ugebrevet A4).
En investor som ikke har bebygget Tuen i snart et årti.
o Nu er der fældet 1,5 hektar ungskov.
o Igennem Danbolig er salget nu begyndt af 10 grunde efter en tydelig planlagt drejebog.
o Grundsalg er opstartet uden at det er afklaret om den eksisterende lokalplan 116 kan
anvendes.
Meget usikre trafikale forhold omkring indkørslen til Tuen.

I tillæg fornemmer jeg, at der i den gamle Skovbo kommunalbestyrelse har været mange interesser
omkring Tuen, og fornemmer også den ikke blevet bebygget pga mange udfordringer omkring den våde
undergrund, der skal piloteres.
Jeg har boet i Borup på ”Markerne” i Borup i et årti, og er virkelig glad for området og nyder at gå ture til
Kimmerslev sø, og se dyreliv og høre nattergal og frøer. Om foråret har jeg været med til at gå runde
omkring Tuen for at samle plast og dåser på den årlige dag for indsamling af affald i naturen.
Når jeg kan læse på Facebook at nogen mener at incitamentet for at arbejde for at bevare de grønne kiler i
Borup kun er egen økonomisk interesse og fordi udsigten fra terrassen bliver ødelagt, så føler jeg mig
faktisk personligt ramt.
Jeg havde en samtale med mine nu halvvoksne børn, og de synes at vi voksne skal tænke på at have fokus
på trafiksikkerhed ved indkørslen til Tuen.
Der er pludselig ikke sikker cykelskole-sti til Borup skole længere. Som børn kom de fra ”Markerne” og
kørte ned ad den store bakke, som naturligt indbyder til høj hastighed, og kørte op ad bakken igen mod
Fakta, og der var sikker skolevej hele vejen til Borup skole med skolepatrulje til sidst over Hovedgaden i
Borup.

Hvad sker der om vinteren, når det er mørkt og børn skal krydse udkørslen ved Tuen med 30 km i timen
ned ad Bakken, og eventuelt niveauforskel pga. udkørselsbelægning, og hvad med en eventuel lang
byggeperiode med store lastbiler, og varevogne?
Det er børn på 7-8 år, der selv cykler i skole fra markerne. Borup er en attraktiv by for børnefamilier, men
hvad med fremtiden, når en indkørsel til Tuen pludselig krydser sikker skolesti? Hvem tager ansvaret for en
eventuel ulykke?
Blev dette overvejet i den gamle Skovbo kommune, da lokalplan 116 blev vedtaget i 2003/2006?
Jeg opfordrer til at dette medtages i Klima- og Planudvalgets og Køge kommunes forvaltnings arbejde med
eksisterende lokalplan 116, samt forslag til udvidelse af lokalplanen for Tuen.

Med Venlig Hilsen

Henrik Lillelund
Bygmarken 13
4140 Borup

Til rette vedkommende
Jeg Elena Petersen er imod at vores elskede tue bebygges.
jeg har gennemlæst indlæg skrevet af Henrik Lillelund på Face Book og er bekendt med at det er fremsendt
til udvalget.
Læs det grundig for det er godt og oplysende.
Jeg opfordre Køge Kommune til at arbejde efter forsigtighedsprincippet.
Hvad der er gjort kan aldrig laves om.
Søndag den 24. juni så jeg en Isfugl ved den lille mose der ligge ved mølleåen langs Tuen, før Kimmerslev
sø.
Dette er en sjælden fugl på Sjælland og lever kun hvor der er fred og ro og et rigt dyreliv‐
Ligesom der absolut er et rigt liv af frøer og salamander.
En 15 år gammel og ubrugt lokalplan kan IKKE danne praksis for en moderne holdning til miljø, dyreliv og
livskvalitet.
Tuen bidrager netop til livskvalitet i vores lokal område.

Hvis I ikke må og det kan være muligt at stoppe byggeriet kan jeg slet ikke forstå jeres holdning.
Det klæder ikke Kommune at være "forsvarsadvokat" for en konkurs rytter.
Det er en kalkuleret risiko når den ene konkurs rytter køber fra den anden konkurs.
Det er ligesom at fiske i andedammen i Tivoli, hvad er der i pakken???????

Der var en ubrugelig 15 år gammel lokalplan, sorry!

Med venlig hilsen
Elena

2

Til Planafdelingen og formand for Klima‐ og Planudvalget
Jeg henvender mig i forbindelse med en sag jeg ikke kan finde hoved og hale i, og som jeg håber, at Planafdelingen
og Klima‐ og Planudvalget kan afdække.
Det er balladen om grundsalg og bebyggelse af Tuen i Borup. Stedet har endda fået et vejnavn ‐ Sven Braschs Vej.
Der er nærmest udbrudt borgerkrig i Borup, og tonen er rigtig grim. Fremtrædende borgere bidrager til den hårde
tone. Begrebet "Naturelskere" bliver benyttet hånende og nedladende. Inger Staahl Jensen fra SF har uheldigt
forsøgt sig med at udstille en anden borger (der er tilhænger af bebyggelsen) Kenneth Larsen som korrupt, da han
arbejder hos en entreprenør, NCC. Det var nok ikke hensigten, men det er blevet opfattet sådan. Det gav naturligvis
et længere replik, og så føg ordene og beskyldningerne rundt på Facebook og også i avisen. Voksne mennesker der
opfører sig så usagligt.
Jeg har læst, at ham der har købt grunden, har flere konkurser bag sig, og er ikke helt fin i kanten. Aner intet om det
har noget på sig. Har kommunen undersøgt virksomhedens baggrund? Og hvordan kan han i det hele taget købe det
område, hvis der ikke kan bebygges.
Danbolig Borup, der forestår salg af grundene, holdt åbent hus på stedet i onsdags, hvor der efter sigende skulle
have været et optrin af vrede borgere. De tjener bestemt ikke sagen for os, der er i mod, at Tuen bliver bebygget.
Nu sættes vi i hartkorn med agressive borgere.
Beskyldningerne fyger gennem luften. Ingen har den korrekte historik på plads.
Hvad er det da for noget?
Tuen er et bælte af skøn og dejlig natur, hvor der er rigt fugleliv, bla. nattergal og også frøer i vandhullene. Området
benyttes til gåture, løbeture og så selvfølgelig til sikker skolevej for de børn, der bor i Borup Øst, der har vokset sig
kæmpe stor.
Hvis jeg går en aftentur er det altid gennem det stille og dejlige område til Kimmerslev Sø osv. Det er en perle i
Borup langs Mølleåen, og det lægger en smuk skillelinje mellem det gamle Borup og Borup Øst med alle stierne
gennem området. Folk flytter bla. til Borup, fordi vi har denne perle sammen med Kimmerslev Sø.
Området har ligget sådan i mange år fra før Borup Øst blev bygget. Dengang det var Skovbo Kommune.
Først for nylig er jeg blevet bekendt med, at området er solgt til en entreprenør, der nu har sat grunde til salg. 10
stk. Hvordan kan kommunen sælge det område? Det er nærmest som at sælge ud af arvesølvet.
Noget af området er allerede smadret af maskiner, og træer er fjernet, der er lagt køreplader ud, og der er kørespor
gennem det hele. Det skærer i hjertet.
Tilkørsel til grundene er gennem et langt område af det rekreative område ude fra Møllevej.
Nu vil jeg spørge om det i det hele taget kan bebygges, da jeg har set i gamle lokalplaner fra Skovbo Kommune, at
det er friholdt for bebyggelse. Hvordan kan ejeren sætte grunde til salg, hvis der ikke må bygges?
Ejeren havde også for nylig lagt høje dækplader over nogle elkabler ude på cykelstien, så børn, der kom kørende
oppe fra Borup Øst, var væltet og blev kørt på skadestuen. Der var ikke sat advarsel op, og der var heller ikke søgt
om tilladelse til at lægge dækpladerne ud. De var også lagt ude på vejen.
Samtidig vil jeg spørge om, hvordan det skal løses med tilkørselsvejen til grundene, da den to steder kløver
stisystemet, hvilket betyder, at det ikke længere er sikker skolevej, eller sikker sti. Som det eneste sted i hele Borups
omfattende stisystem, vil der så komme en bilvej midt i hele stisystemet.
Der skal da laves tunnel, rundkørsel, eller lysregulering de to steder, og det lyder dyrt, og hvem skal betale det?

Hvis grundene skal bebygges vil det give voldsom meget tung kørsel med jord, da grundene ligger oppe på en "ås",
så der skal ret meget planering til. Presset på Møllevej, Hovedgaden, Ryeskovvej er i forvejen stor. Det vil blive et
kaos.
Har man lavet beregninger for økonomien i at få 20 nye skatteborgere til Borup, hvis der bor to voksne i hvert hus.
Hvor mange kroner generer det antal borgere? Sat op imod udgifterne til daginstitutioner, skole m.m. sammen med
ovenstående problemstilling om tilkørselsvejen.
Jeg er meget forvirret over alt dette, og har alle disse spørgsmål, så jeg håber meget, at I kan gøre mig klogere.
Hører bebyggelse af Tuen under den høring, der pågår indtil 13. september om kommuneplan 2017? Og hvor der er
borgermøde den 20. august.
Jeg hører gerne nærmere.

Med venlig hilsen
Bodil Bach
Parkvej 69, 3. tv
4140 Borup

Kære Niels
Tak for svar. Tak for svar omkring, at det er daværende Skovbo Kommune, der solgte grunden. Men nu hører det
under Køge Kommune, og dermed Køge Kommunes ansvar efterfølgende. Det kan ikke være Køge Kommune
uvidende, at grunden er solgt og at der nu er aktivitet på grunden. Jeg ser derfor gerne, at Køge Kommune ikke giver
byggetilladelse. Helt enkelt.
Herudover vil jeg gerne henvise til helt reelle og saglige kommentarer fra Henrik Lillelund til en artikel på sn.dk efter
borgermødet i Borup:
https://sn.dk/Koege/Byggeri‐paa‐Tuen‐Lokale‐borgere‐efterlyser‐ordentlig‐tone‐i‐debatten/artikel/757248
Henrik Lillelund har lige så mange begavede spørgsmål som mange andre, og stiller også spørgsmålstegn ved
lokalplanen. Netop det, at området ikke længere har samme karakter som i 2003. Området viser netop, hvad der
opstår med urørt natur. Der opstår en oase. Alle frøer i Danmark er fredet, således også de frøer, der nu holder til i
søen midt i området.
Konkrete spørgsmål:
1) Hører sagen om Tuen under "Kommuneplan 2017", og dermed ind under høringsprocessen?
2) Er der givet byggetilladelse til Bozel? Hvis ikke, hvordan kan Bozel så sælge grundene?
3) Har man undersøgt om Bozel kan klare projektet? Prøv at google Bozel eller Frank Petersen, så fremkommer
spændende informationer, der må få alarmklokkerne til at ringe.
4) Hvilke ændringer af lokalplanen er det kommunen arbejder med?
5) Efter borgermødet i Borup viste der sig en massiv modstand mod at bebygge Tuen. Gør det ikke indtryk?
6) Hvilken plan har kommunen for stisystemet og tilkørslen til Tuen? Der kører jo allerede tung trafik indover. Er der
givet tilladelse til det?
7) Hvilken plan har kommunen for den øgede tunge trafik ifm. et byggeri? (særligt jordkørsel)
8) Hvorfor er drøftelserne omkring lokalplanen lukket for offentligheden?
9) Økonomi‐delen. Når kommunen drøfter Tuen, må man allerede nu have tal for hvad udstykningen genererer af
økonomi? Det regnestykke vil jeg gerne se.
10) Hvordan forholder kommunen sig til fredningen af frøerne i søen midt i området.
11) På en plantegning kan man se, at entreprenøren vil opføre en prøvebolig helt ud til Møllevej. 9 udstykninger
1 der så med den lille sø på stedet?
inde på området og en byggegrund ud til Møllevej. Hvad sker
Nogle af disse umiddelbart opståede spørgmål må kommunen allerede nu kunne svare på:
Jeg ser frem til disse svar.
Med venlig hilsen
Bodil Bach
Parkvej 69
4140 Borup

Emne: Input til beslutning om ændret lokalplan for Tuen i Borup
Jeg vil gerne bede Planudvalget og politikerne læse mit perspektiv og overveje igen inden der tages stilling til om der
kan foretages ændringer i rammerne for Tuen i Borup.
Som jeg ser det har Køge Kommune ved salg af Tuen klart kommunikeret de rammer, som igennem lokalplan 116
var en forudsætning for bebyggelse.
At ejeren af grunden igennem en lang årrække har valgt ikke at udnytte sin matrikkel til bebyggelse ændre ikke på at
aftalegrundlaget ved handlen var og fortsat er klart kommunikeret og at begge parter på tidspunktet for handlen har
indgået en bindende aftale.
At ejeren af grunden har ønsker om at få øget værdien af sin investering igennem udvidede rammer for bebyggelse
længe efter handlen er indgået er i min verden urimeligt og ikke noget kommunen bør imødegå.
Jeg tænker at hvis de rammer, som grundejeren ønsker vedtaget bliver en realitet har Kommunen indgået en handel
til en alt for lav pris og hvis ønskerne imødgås må det forventes at andre i fremtiden vil udfordre gældende
lokalplaner after køb af matrikler.
Jeg tænker at hvis ejeren af grunden i en længere årrække har forsømt at byggemodne matriklen er det ikke så
svært at forestille sig at det har være vanskeligt at afsætte matrikler, men det kan aldrig blive Køge Kommunes
opgave at rede øknomien for ejere af grunde,.
Med den historik der har været i Borup Øst for at håndhæve Lokalplan 116s beskrivelser af konstruktion og
materialer tænker jeg at en udvidelse af rammerne for Tuen igennem en ny lokalplan vil se meget mærkelig ud.
Jeg ced der har været eksempler hvor det ikke har været muligt at benytte engoberede tagsten i Borup Øst og finder
det foruroligende hvis den helhedsplanlægning som lokalplan 116 beskriver nu erstattes af nye lokalplaner for
mindre områder.
Jeg mener at de eksisterende bebyggelser i Lokalplan 116 området tydeligt viser at der er plads til diversitet,
spændende boliger og individualisme inden for de rammer, som allerede er gældende og jeg tænker at hvis der
lukkes op for videre rammer vil en hver som i fremtiden ejer matrikler på Tuen kunne udnytte de nye rammer
maksimalt.
Alle de folk som har købt boliger efter lokalplan 116s vedtagelse har købt matrikler med en forventning om at
lokalplan 116 var gældende, det gælder såvel ejere af Tuen , som alle de folk der har udsigt til Tuen eller færdes i
områder, og efter min opfattelse er det mest rimelige udfald i denne sag at Planudvalget straks indstille alt aktivitet i
retning af udvidede rammer og klart melder ud at Lokalplan 116 imed tillæg fastholdes så der kan skabes tryghed for
alle nuværende og kommende beboere i Borup.
Jeg håber at mit indlæg vil blive taget med i overvejelserne ved den kommende beslutning om Tuen.
Mvh
Michael Kristiansen
Hvedemarken 17
4140 Borup

Dette er et indlæg i forbindelse medKlima-og Planudvalgets møde den 16. august om en
evt. ændring af Lokalplan 116 med tillæg
Vi beder hermed Klima- og Planudvalget om at stå fast ved den hidtidige lokalplan 116
med tillæg og samtidigt kræve en økonomisk garanti fra ejer således at udstykningen kan
fuldføres i sin helhed, som den fremgår af Lokalplan 116 med tillæg.
Herudover beder vi politikerne om at afsætte ressoucer i forvaltningen til at udføre en
udvidet kontrol med udstykningsprocessen.
Onsdag den 16. maj 2018 holdt Køge Kommune Klima-og Planudvalget et borgermøde om en
ændring af lokalplanen for Tuen i Borup.
Torsdag den 16. august skal Klima-og Planudvalget tage stilling til, om de vil arbejde videre
imod en ændring.
På dette møde kan politikerne beslutte at støtte ejer/developer eller de kan beslutte at støtte os
borgere i Borup, som gennem generationer har kæmpet for at bevare Tuen.
Politikerne i Køge Byråd har arvet den nuværende lokalplan fra Skovbo Kommune, så man kan
ikke bebrejde dem, at man ønsker at følge den plan, der er lagt.
Borgerne kan på den anden side heller ikke bebrejdes den massive protest på borgermødet. De
har altid ønsket Tuen som et rekreativt grønt område og blev derfor provokeret yderligere da der
blev fremlagt planer om at fordoble byggeriet og så i flere etager.
Allerede i 1975-79 var der meget opmærksomhed på området fra borgerne side og heldigvis
var politikerne lydhøre og fremsynede og udlagde i 1979 området til park under lokalplan 33.
Tilflyttere der frem til 2003 bosatte sig i Borup forventede, at Tuen skulle blive et rekreativt
område i takt med befolkningstilvæksten.
En ny lokalplan 116 blev vedtaget i 2003 trods efterfølgende talrige protester og området blev
solgt. De ret massive protester udløste tillægget i 2006, der stiller krav om, at byggeriet skal
tilpasses i naturen på en række områder.
Det er denne historie, man skal huske, hvis man vil forstå borgernes reaktioner på borgermødet.
Siden borgermødet er der fremkommet dokumentation i debatten om Tuen, hvor det fremgår at
developer har haft flere kritiske byggesager blandt andet i Hammel. Vi som borgere bliver derfor
nervøse for at projektet på Tuen skal ende på samme måde som et halvfærdigt projekt.
Processen indtil nu har ikke være tillidsvækkende.
Denne mistillid til ejer/developers hensigter er blevet yderlige styrket ved at ejer/developer nu
har udstykket 10 grunde til salg i det sydlige ende af Tuen mod Kimmerslev Sø.
Dette er i strid med lokalplan 116 og tillæg.
I Lokalplan 116 § 4.5 og Tillæg til Lokalplan 116 § 4.5.2 står der: "Området udstykkes i
overensstemmelse med den retningsgivende udstykningsplan vist på kortbilag nr. 5 “
Kortbilag nr. 5 viser klart 9 grunde.
Med venlig hilsen Dorthe Balthazar-Christensen og Klaus Seyffart, Skrænten 7, 4140 Borup

Til Køge Byråd
På borgermødet i Borup den 16. maj vedr. ændring af lokalplanen for Tuen i Borup, blev det meddelt, at borgere i
Borup havde høringsfrist til den 1. juli.
Borup Borgerforening har drøftet mulighederne for lokalplanen for Tuen i Borup.
1. Kommunalt opkøb af arealet for lokalplanen for Tuen i Borup vil kræve en frivillig aftale mellem ejer af
jordstykket og Køge Kommune.
Set i forhold til eksisterende jordpriser, vil en frivillig aftale koste mindst 20 – 25 mio. kr. Denne udgift skulle
dækkes af Køge Kommune. Til gengæld skulle der ikke bebygges på arealet.
Borup Borgerforening foretrækker en sådan løsning.
Men såfremt et opkøb af jord på lokalplanarealet; Tuen skal prioriteres i forhold til udgifterne til en
omfartsvej, vil omfartsvejen være at foretrække. Omfartsvejen har højere prioritet.
2. Den eksisterende lokalplan for Tuen i Borup blev politisk vedtaget i 2003. Borup Borgerforening mener, at
denne lokalplan skal fastholdes. Der er absolut ingen gode grunde til at muliggøre dobbelt så mange
bebyggelser, samt markant hæve højden på bebyggelserne. Den eksisterende lokalplan skal fastholdes og
der skal ikke gives dispensationer, såfremt det medfører øget eller mere synlig bebyggelse. Den nuværende
ejer vil, når købspris fratrækkes og når udstyknings‐ og byggemodningsudgifter fratrækkes, have en
nettogevinst på ca. 20 mio. kr. Der er således ikke nogle saglige økonomiske begrundelser for at ændre
lokalplanen til jordejerens fordel.

Med venlig hilsen
Borup Borgerforening
Kim Andersen

Kære Klima- og Planudvalg i Køge Kommune

Jeg håber I vil tage følgende med i jeres drøftelser vedr. lokalplan 116 og den ønskede udvidelse af denne.
Derudover håber jeg, at I sikrer, at der bliver taget ordentlig hånd om de fremsatte bekymringer fra mig
selv og andre i Borup vedr. byggeplanerne for Tuen.

Vores lille familie på 3 (og nu 4) valgte i slutningen af 2016 at flytte til Borup Øst. Vi synes det var et
hyggeligt sted. Det var især placeringen i nærheden af Kimmerslev Sø, samt den ubebyggede naturpassage,
som gik mellem det gamle og nye Borup, der var stærkt medvirkende til at valget faldt på dette sted. Havde
dette sammenhængende åndehul ikke været der, da jeg i efteråret i 2016 scoutede området til fods i
morgentimerne, havde vi nok ikke valgt at købe et rækkehus i Borup. For det føltes virkelig specielt at gå
ruten fra søen og op til Bakkegårds Alle, grundet det dramatiske skifte mellem stationsby og vild natur. Jeg
har vedhæftet billeder for visuelt at forklare hvad jeg tog med tilbage til Vesterbro den dag 14. september
2016.
Jeg har siden nydt at gå ture inde på selve Tuen – væk fra asfalterede stier og i et mere uforudsigeligt og
spændende terræn. Det står for mig som et af de smukkeste/fredeligste områder i Borup.
Nu forstår jeg så at Tuen skal bebygges. Jeg må ærligt indrømme, jeg trods grundig research inden vores
huskøb ikke fik læst den gældende lokalplan tilstrækkeligt til at forstå dette var en risiko. Men samtidig
forstår jeg, at ejer har været endog særdeles langsom/inaktiv til at få bygget, hvorfor det som var
beslutningsgrundlaget for lokalplanen af 2003 ikke hænger sammen med den virkelighed der er i 2018.
For det første bor der faktisk mennesker i Borup Øst nu. Rigtig mange af dem krydser Tuen på cykel eller
cykler via den cykel- og gangsti som løber langs Møllevej for at nå til det gamle Borup. Ved indførelsen af en
blind vej på tværs af disse stier vil især cyklisterne blive bedt om at vise ekstraordinære hensyn trods
såkaldt sikre stisystemer til skole m.m. Således kommer begge tværgående veje/udkørsler til at ligge på et
uheldigt skråplan i forhold til cykeltrafikken, hvilket er ret utilfredsstillende og bekymrende idet det netop
er vejen til skole for børnene i Borup Øst. Man skal ikke undervurdere, at der reelt set kun er tre
stiovergange mellem Dråben og gammel Borup. Med bebyggelsen af Tuen kompromitteres to af disse
stiovergange.
For det andet er Borup en meget større by nu end for 15 år siden. Det er fantastisk, at byen er blevet så stor
og faktisk har vokseværk til mere. Men det er uheldigt, hvis alt der er grønt skal presses ud af byen. Her
taler jeg ikke om græsplæner, der allerede fylder meget i Øst, men om træer og dyreliv, og steder hvor
stierne er spor og ikke af grus eller asfalt. I den sammenhæng er Tuen unik i Borup, fordi den netop har den
vilde natur som i store træk ikke kan genfindes andre steder i Borup. Her skal man søge længere væk fra
byen.

For det tredje virker det underbelyst, hvorvidt den eksisterende lokalplan er forældet, om man forholder
sig til oversvømmelsesfare ved indkørslen fra Møllevej, og hvorvidt man i projektet omkring Tuen har
troværdige samarbejdspartnere, der faktisk kan forene hvad der er godt for Borup med hvad der er godt for
deres bundlinje. I forhold til det sidste tæller det meget negativt, at man allerede har fældet 90-95% af
ungskoven og fået sat grundene til salg i det måske mest problematiske område af Tuen (på den forkerte
side af stien på den høje bakke).
Borup har andre kvaliteter og der er andre ting at sætte pris på. Men det ærgrer mig at være flyttet til et
sted, hvor de store linjer og helheden ofres på bekostning af en relativt sølle udvidelse af byen, ligesom det
ærgrer mig, at ejer agerer som om denne proces blot er en formalitet som han kan se bort fra.

Jeg indstiller derfor til udvalget:
-

-

at man nøje overvejer om en udvidelse af byen med 27 grunde, faktisk er prisen værd i lyset af de
kvaliteter Tuen har og de udfordringer byggeriet medfører.
at man bør undersøge om man overhovedet bør bygge på den sydlige del af Tuen med de
konsekvenser det har for stisystemet og den centrale rolle det spiller for trafikken mellem Øst og
Vest.
at man i fremtidens planlægning af Borup prøver at gøre mere plads til ikke-planlagt/vild natur.

Mvh.
Kasper Krag Andreasen (og Lise Nielsen)
Bakkegård Alle 64
4140 Borup

Hej Eva
Vi tale sammen i telefonen for ca. 14 dage siden, og du var så venlig at oplyse mig omkring bebyggelsesprocenter,
mv. på Tuen i Borup.
Vi har nu ”vovet pelsen” og købt en af grundene
Derfor har vi nu forsøgt at sætte os ind i historikken, bl.a. omkring lokalplaner, mv.
Vi hæfter os ved, at lokalplanen fra 2003 beskriver rødt/gult murværk, med røde tegl, hvilket vi formoder er et levn
fra den tid.
Det nye Tuen vil i så fald komme til at fremstå som Dalstrøget (uden at forklejne dette kvarter) , og rød og gul vil i
min optik komme til at skrige i et område der i den grad kalder på dæmpede jordfarver, sedum-tage, og lign.
Vi lytter os til, at man vil behandle lokalplanen efter sommerferien, og er naturligvis super interesserede i at
fremkomme med vores holdninger.
Lige nu, er der mange interesserede grundkøbere som afventer den politiske beslutning omkring lokalplanen, og det
vil ville være en katastrofe hvis den gamle lokalplan fastholdes, og der kommer til at ligge 2-3 huse i dette fantastisk
smukke område.
Jeg er klar over at der er gået politik i denne sag, og at modstanderne leder efter sjældne fugle og frøer i området,
som kan sætte en kæp i hjulet på projektet.
Jeg har selv lagt et indlæg på Facebook, hvor jeg efterlyser en ordentlig tone i debatten, og på dette indlæg har jeg
fået 250 ”likes” samt 400-500 personlige positive tilkendegivelser.
Problemet er tilsyneladende, at de meget aggressive modstandere har skræmt tilhængerne fra at ytre sig, og dette
bør klart tages i betragtning, nå man fastligger den nye lokalplan, samt i øvrigt planlægger den resterende del af
Tuen.
Man kan umiddelbart frygte, at al denne modstand kan skræmme politikkerne, men modstanderne kan vel heller
ikke være tjent med gule huse med røde tegltage i et smukt grønt naturområde ☹
Jeg håber at du kan være behjælpelig med at videregive denne mail til de relevante personer.
God sommer

Med venlig hilsen
Kenneth Larsen

Senior Produktionschef, Energirenovering DK, NCC Building Danmark

