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Ansøgning om ændring af postdistrikt 4100 Ringsted
I Køge Kommune har vi modtaget henvendelser fra borgere, der har
ulemper af den nuværende postdistriktsinddeling. Borgerne oplever bl.a.
at de fejlagtigt visiteres til Slagelse sygehus, i stedet for Køge Universitets
hospital der er det nærmeste.
Postdistriktet 4100 indikerer et tilhørsforhold til Ringsted Kommune, hvilket
giver anledning til misforståelser og fejl i forholdet til Køge Kommune.
Det er fx tilfældet hvor borgere kontakter Køge Kommune vedrørende
afhentning af renovation, hvor de fejlagtigt er blevet opfattet som borgere
tilhørende Ringsted Kommune.
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Logistisk har borgerne også ulemper i forhold til leverancer fra vognmænd
og fra distributions firmaer. Borgerne kan komme ud for at skulle afhente
pakker i Ringsted.
Postdistrikt 4100 er arealmæssigt væsentligt større end andre postdistrikter,
der indgår i Køge Kommune, og det er også en medvirkende årsag til at der
opstår logistiske problemer og fejl, også set i lyset af, at borgere i højere grad
i dag end tidligere, er tvunget til selv at afhente pakker i nærheden af deres
lokalområde.
I Køge Kommune har vi forståelse for de ulemper de medfører for vores
borgere. Klima- og Planudvalget har den 16. august besluttet at søge om at få
ændret dette.
På den baggrund ansøger vi hermed om at den del af postdistrikt 4100, der er
beliggende i Køge Kommune ændres til at være beliggende i postdistrikt 4632
Bjæverskov.
I vedlagte kortbilag ses det, at der er en del af postdistrikt 4100 Ringsted, der
ligger inden for Køge Kommune.
Køge Kommune har gennemført en høring/afstemning af alle borgere og
virksomheder der er omfattet af den ansøgte distriktsændring. Resultatet af
afstemningen er vist nedenfor.
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Antal stemmeberettigede

Ja, jeg ønsker at ændre postnr. til 4632 Bjæverskov
Nej, jeg ønsker ikke at ændre postnr. og vil beholde
4100 Ringsted
Ugyldige stemmer
Antal indkomne svar i alt

Antal Procent
1390 100,00

383
82
12
477

% af
80,29 indkomne svar
% af
17,19 indkomne svar
% af
2,52 indkomne svar
34,32

Det er en vigtig sag for Klima- og Planudvalget, og vi håber at Postnord vil se
positivt på vores ansøgning.
Venlig hilsen
Niels Rolskov
Formand for Klima- og Planudvalget
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