1. Samlede bemærkninger til naboorientering vedr.
landzonetilladelse til ændret anvendelse
Som aftalt er vedhæftet den seneste klage over Corona Campings aktiviteter.
Som det fremgår er også naboerne i Dyndetvej 19B medunderskrivere af klagen.
Vi fremsender senere, sammen med nabohøringssvaret, en formel klage over begrundelsen for
”nabohøring” af borgere så langt væk som England, Sverige, Jylland, Stevns og København. De har måske et
sommerhus i Dyndet, men er slet ikke i nærheden af Corona i de uger de måtte være der. Og det er hele
vinteren at vi, som bor her, har omfattende gener af Corona.
Med venlig hilsen

Karsten Jensen
KLAGE til Planklagenævnet.
Klima- og Miljøudvalget har på sit møde den 16. august 2018, vedtaget at godkende punkt 2 og 3 af
forvaltningens indstilling til pkt. 142, vedr. lovliggørelse af forholdene på Corona Camping.
Citat:
2. udvalget meddeler landzonetilladelse til det ansøgte sociale og kulturelle samlingssted, hvilket
kunne indebære:
o

generelt åben i campingsæsonen 1. marts - 31. oktober,

o

ét større aftenarrangement pr. måned hele året,

o

åben for mindre, kulturelle arrangementer i dagtimerne hele året,

o

lovliggørelse af mindre produktionskøkken/restaurant,

3. der varsles påbud om lovliggørelse af forholdene på campingpladsen – med henblik på at
tilbageføre Corona Camping til campingplads med de gældende tilladelser.
Der er en tydelig diskrepans mellem det som udvalget ønsker tilladt, (punkt 2) og det som forvaltningen
opregner som indhold i et påbud om lovliggørelse af Corona Camping, det godkendte punkt 3 (se
nedenstående)
Citat:
Hvis der meddeles afslag på det ansøgte, vil påbuddet omhandle:



At der kun drives campingplads, som oprindeligt tilladt, og at der i sommerperioden fra marts
til oktober må serveres mad fra anretterkøkken, jf. landzonetilladelsen fra 2012.



At der kun foregår begivenheder og musikarrangementer i sommerperioden fra marts til
oktober.



At campingpladsen ikke benyttes til helårsbeboelse ud over den ene bolig, som ejer bor i. Det
vil sige, at campingpladsen i sommerhalvåret kun benyttes af feriegæster i perioder på
maksimalt 4 uger. Som udgangspunkt kan campingpladsen opdeles, således at 50% af
kapaciteten skal være forbeholdt gæster af kortere varighed og 50% til fastliggere.



At campingpladsen i den udstrækning der er behov for vinteropbevaring overholder reglerne
om opmagasinering af campingvogne uden mulighed for benyttelse og kun har det tilladte
antal vogne til vintercamping i korte tidsrum fra oktober til marts.



At campingpladsen ryddes for al opbygning af terrasser og læhegn og skure på selve pladsen.



At de flytbare vægge på den fælles opholdsterrasse nedtages, således at terrassen fremstår
åben og ikke som en tilbygning.



At Corona Camping generelt lever op til gældende campingreglement.

De 2 fremhævede punkter i påbuddet er i direkte modstrid med det af udvalget godkendte punkt 2.
Specielt hvad angår åbningstiden for Cafe Corona. Hvis udvalget vil tillade arrangementer hele året, vil det
så betyde at den, gennem mindst 5 år, ulovlige restaurant nu må holde åben hele året? Det vil i så fald
betyde en fortsættelse af ugentlig lastvognstrafik med fødevarer (Hørkram og en slagter fra Slagelse),
Lastvogn med gasflasker ca. 1 gang ugentligt, slamsuger 1-2 gange ugentligt, og restaurations gæster i bil
hele året. Kort sagt uændret trafik og gene for de lovlige beboere i området.
Vi ønsker derfor en præcisering af indholdet af det vedtagne påbud, (punkt 3) herunder:






Klar præcisering af Corona Campings åbningstid, marts til oktober.
Handlingsplan vedr. udflytning af de ulovlige helårsbeboere, ikke mindst de ulovlige virksomheder
som har fast adresse på Corona Camping.
Klar instruks til Cafe Corona om åbningstider. Kun åbent i sommerhalvåret.
Handlingsplan vedr. genoprettelse af de fredede naturområder, som er blevet ødelagt gennem
flere år. Sagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening.
Handlingsplan vedr. Køge Kommunes tilsynspligt vedr. fredningen, som er blevet negligeret af
kommunen gennem mere end 10 år.

Dette er naturligvis de planer som Køge Kommune alligevel skal lave for at kunne håndhæve påbuddet og
etablere den tilsynspligt overfor fredningen, som kommunen har. Vi ønsker blot aktindsigt, for at kunne
følge udviklingen nøje.
Dyndetvej 19B, Ina Elton Jensen og Anne Grethe Jensen
Dyndetvej 24, Lone Johansen og Karsten Jensen
Bjørnestien 2, Lotte Sørensen og Henrik Vejlebo
Bjørnestien 10, Axel og Ingelise Herløv

2.
Som det fremgår af ejerens ansøgning, har han gennemgået en nødvendig udvikling for at
overleve som campingplads.
Det har heldigvis også kommet mange andre til gode med deres fantastiske arrangementer. Vi
i Borup er glade og stolte over at kende Susanne og Michael, de to mennesker er idealister og
gør så meget for andre.
Hvad gør Køge kommune - ødelægger et hvert initiativ og de to menneskers eksistens ved bla.
som der står: generelt åben i campingsæsonen 1. marts - 31. oktober. Nu skal Corona
camping laves om til en campingplads i overensstemmelse med campingreglementet - LAD
DEM DOG VÆRE og lad vær med at ødelægge alle de initiativer der kommer fra Borup.

Corona Camping er et helt specielt sted og skal ikke samlingens med alle andre
campingpladser - "GI' DEM PLADS" !!!
Venlig hilsen Toni Hessner, Thorsvej 12, 4140 Borup

3.
Bjæverskov 5-10-2018
Vedr. Naboorientering.
Landzonetilladelse til at ændre anvendelse af informations- og opholdsrum til socialt kulturelt
samlingssted.
Arrangementer har der allerede været afholdt mange af, små som store, hvor der har været busser
involveret , så det har været svært at komme til og fra området.
Tung trafik til campingpladsen næsten daglig, det belaster vores nok så skrøbelige vejnet.
Generelt åben i campingsæsonen 1. marts- 31. oktober. Hertil kan jeg kun sige at det er ikke på
Corona Camping, der er rigtig mange der bor på campingpladsen hele året og som på vejene i
området ikke opføre sig som campister.
Uroligheder på campingpladsen har gjort til at Politiet har været tilkaldt flere gange.
Mad har der i de senere år været serveret meget af, selskaber er blevet afholdt, så hvad nyt er der i
det?
Tage Stryhn, Bjørnestien 1, 4140 Borup

4.
Vores indsigelse er udførligt begrundet i den vedhæftede fil. Den er for en sikkerheds skyld vedhæftet i
både Word og PDF format.
Vi har med stor tilfredshed noteret os det påbud om tilbageførsel af Corona Camping til lovlige tilstande,
som TMF har varslet.
Blot vil vi understrege, at indsigelsen primært retter sig mod den tilladelse til restaurationsdrift hele året,
som forslaget i naboorienteringen lægger op til. Den restaurationsdrift som ejeren nu i mindst 5 år har
foretaget i direkte strid med kommunens gentagne påbud.
Der er ingen lovlige begrundelser for en sådan vinteraktivitet på en campingplads, jvnf.
Campingreglementet, BEK 844, og det er navnlig om vinteren der er store gener, med trafik og anden
aktivitet, for os der i årtier har boet her i Dyndet.

Karsten Jensen
INDSIGELSE til TMF Køge kommune.
Klima- og Miljøudvalget har på sit møde den 16. august 2018, vedtaget at godkende punkt 2 og 3 af
forvaltningens indstilling til pkt. 142, vedr. lovliggørelse af forholdene på Corona Camping.

Den 25. september har TMF sendt afgørelsen i punkt 2, som omhandler brugen af lokale på Corona
camping, som et ”Socialt og kulturelt samlingssted” i naboorientering.
Denne nabohøring er af usædvanlig karakter, da den omfatter ca. 200 mennesker, hvoraf langt de
fleste har bopæl andre steder på Sjælland, i Jylland, Sverige og England. De er muligvis ejere af et
sommerhus i nærheden, men kan på ingen måde kaldes ”naboer”.
Endvidere er naboorienteringen også sendt til de ca. 50 mennesker der bor ulovligt hele året på Corona
Camping og af TMF er varslet til fraflytning. De kan næppe heller falde ind under begrebet
”naboer”.
Samtidig er udvalgets beslutning vedr. punkt 3, som omhandler påbud om at lovliggøre en lang række
forhold som er i direkte strid med gældende lovgivning, sendt til de klagere som har gjort
opmærksom på de ulovlige forhold. Det hilser vi velkommen, da det bla.a. sikrer at der ikke er
ulovlige beboere på pladsen hele året, hvilket gennem flere år har medført en lang række gener for
os der bor her.
Vi må dog gøre opmærksom på, at der er en væsentlig diskrepans, mellem det som ønskes godkendt
under punkt 2 og påbuddets helt korrekte indhold:
Citat:
4. udvalget meddeler landzonetilladelse til det ansøgte sociale og kulturelle samlingssted, hvilket
kunne indebære:
o

generelt åben i campingsæsonen 1. marts - 31. oktober,

o

ét større aftenarrangement pr. måned hele året,

o

åben for mindre, kulturelle arrangementer i dagtimerne hele året,

o

lovliggørelse af mindre produktionskøkken/restaurant,

5. der varsles påbud om lovliggørelse af forholdene på campingpladsen – med henblik på at
tilbageføre Corona Camping til campingplads med de gældende tilladelser.
Citat:
Hvis der meddeles afslag på det ansøgte, vil påbuddet omhandle:



At der kun drives campingplads, som oprindeligt tilladt, og at der i sommerperioden fra marts
til oktober må serveres mad fra anretterkøkken, jf. landzonetilladelsen fra 2012.



At der kun foregår begivenheder og musikarrangementer i sommerperioden fra marts til
oktober.



At campingpladsen ikke benyttes til helårsbeboelse ud over den ene bolig, som ejer bor i. Det
vil sige, at campingpladsen i sommerhalvåret kun benyttes af feriegæster i perioder på
maksimalt 4 uger. Som udgangspunkt kan campingpladsen opdeles, således at 50% af
kapaciteten skal være forbeholdt gæster af kortere varighed og 50% til fastliggere.



At campingpladsen i den udstrækning der er behov for vinteropbevaring overholder reglerne
om opmagasinering af campingvogne uden mulighed for benyttelse og kun har det tilladte
antal vogne til vintercamping i korte tidsrum fra oktober til marts.



At campingpladsen ryddes for al opbygning af terrasser og læhegn og skure på selve pladsen.



At de flytbare vægge på den fælles opholdsterrasse nedtages, således at terrassen fremstår
åben og ikke som en tilbygning.



At Corona Camping generelt lever op til gældende campingreglement.

De 2 fremhævede punkter i påbuddet er i direkte modstrid med det af udvalget godkendte punkt 2.
Specielt hvad angår åbningstiden for Cafe Corona. Hvis udvalget vil tillade arrangementer hele året, vil det
så betyde at den, gennem mindst 5 år, ulovlige restaurant nu må holde åben hele året? Det vil i så fald
betyde en fortsættelse af ugentlig lastvognstrafik med fødevarer (Hørkram og en slagter fra Slagelse),
Lastvogn med gasflasker ca. 1 gang ugentligt, slamsuger 1-2 gange ugentligt, og restaurations gæster i bil
hele året. Kort sagt uændret trafik og gene for de lovlige beboere i området.
Der er i BEK 844, 30/06/2010, Campingreglementet, ingen mulighed for at tillade restaurationsvirksomhed
hele året, med henblik på altovervejende udefra kommende gæster.
Vi ønsker derfor en præcisering af indholdet af det vedtagne påbud, (punkt 3) herunder:






Klar præcisering af Corona Campings åbningstid, marts til oktober.
Handlingsplan vedr. udflytning af de ulovlige helårsbeboere, de ulovlige virksomheder som har fast
adresse på Corona Camping, samt de mange faste anlæg som er opført ulovligt.
Klar instruks til Cafe Corona om åbningstider. Kun åbent i sommerhalvåret.
Handlingsplan vedr. genoprettelse af de fredede naturområder, som er blevet ødelagt gennem
flere år. Sagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening.
Handlingsplan vedr. Køge Kommunes tilsynspligt vedr. fredningen, som er blevet negligeret af
kommunen gennem mere end 10 år.

Dette er naturligvis de planer som Køge Kommune alligevel skal lave for at kunne håndhæve påbuddet og
etablere den tilsynspligt overfor fredningen, som kommunen har. Vi ønsker blot aktindsigt, for at kunne
følge udviklingen nøje.
Dyndetvej 19B, Ina Elton Jensen og Anne Grethe Jensen, Dyndetvej 24, Lone Johansen og Karsten Jensen

5.
Kommentar til nabohøring vedr. Corona Camping.
Historie.
Dyndet har i mange år været et populært udflugts-mål for mange mennesker der i bil, på cykel
eller gående har besøgt området for at nyde naturen, spise på hyggelige “Malerklemmen” eller
handle i Mosehuset der med deres konsept indbyder til en hyggelig “søndagstur” på dyndet.
Samtidig er “Badesøen” et attraktivt mål for Borups borgere og andre der vil nyde en dukkert,
eller ligge i sandet på en solskindsdag.
De gamle huse med stråtag og de snoede veje gennem skoven er sammen med fårefoldene på
Regnemarks bakke ligeledes med til at gøre området unikt.
Regnemark mose, Dyndet og meget af det øvrige land omkring Køge å er sammen med områder i
nabokommunerne udlagt til fredet og naturbeskyttet område, og er derfor meget sårbar for
nedslidning og andre miljøbelastninger.
De senere år har udviklingen på dyndet i området på og omkring Corona Camping bid for bid
udviklet sig i en helt anden retning.
Tilladelse til informationsrum og anretterkøkken blev givet til benyttelse af pladsens gæster.
Corona Camping er udvidet fra fra 70 til 100 campingenheder, til trods for manglende areal, og en

klokkeklar lovgivning der modsiger tilladelsen. Der kræves 20.000 m2.
Restaurant / spillested/ mad ud af huset / radiostation / socialkontor / kursusvirksomhed og open
air koncerter samtidig med intensiv campingdrift.
Arealudvidelse i fredet område til camping og parkeringsplads.
Campingpladsens ejer har skriftligt over for kommunen bedyret at pladsen ville blive drevet
økologisk, og med repekt for området og stor forståelse for bekymrede naboer.
Vi har sammen med andre naboer på nærmeste hold, i de 18 år vi har boet her, været vidne til den
negative og belastende udviklingen området har været igennem.
Gentagende henvendelser til kommunen gennem flere år, har konkret ikke givet noget resultat, og
udviklingen har kunne fortsætte, til stor gene for os der har adresse på Dyndetvej, og til trods for
at lovgivningen taler for de mange klager.
Et hus på Dyndetvej er til salg, ene og alene grundet den masive og tunge trafik der er genereret
sammen med de seneste års udvikling.
Vi har investeret i et plankeværk til 30.000 kr. samt flyttet soveværelset ned i den anden ende af
huset grundet de urimelige trafikforhold. Hvorfor tager men ikke hensyn til de beboere der lovligt
har investeret i et hus i netop, rolige og fredede omgivelser?????
De velbegrundede klager ser man tilsyneladende igennem fingre med og man vil nu give den
omtalte tilladelse til ejeren som i årevis bevidst har overtrådt gældende regler og love og som iflg.
egen erfaring samt referater fra div. møder med sagfører og kommunen taler direkte usandt.
På denne baggrund skal vi opfordre til at den anførte landzonetilladelse ikke meddeles.

Venlig Hilsen Lotte og Henrik Sørensen. Bjørnestien 2.

6.
Bemærkninger vedr. nabohøring om ændret anvendelse af Informations- og opholdsrum til socialt
og kulturelt samlingssted på Corona Camping.
Det er med tilfredshed, at vi kan konstatere, at der meddeles påbud om lovliggørelse af
forholdene på Corona, med henblik på at tilbageføre campingpladsen til gældende regler indenfor
campingreglementet, bl.a. afvikling af helårsbeboelse.,
Vi har tidligere overfor Køge kommune tilkendegivet, at vi gerne ser en campingplads i området
der bør drives efter gældende lovgivning og regler, og ikke som nu, som en landsby med egen
landevejskro.
Ejeren af Corona camping har ansøgt landzonetilladelse til ændret anvendelse af informations- og
opholdsrum til socialt og kulturelt samlingssted.
I forbindelse med en tilladelse til dette, bør Køge kommune tage hensyn til områdets karakter. Her
er tale om et populært rekreativt naturområde, med bl.a. fredede arealer, hvortil der er stor
søgning, specielt i dagtimerne, af borgere på udflugt såvel til fods som på cykler. Endvidere er
Dyndetvej, i dagtimerne, skolevej for yngre cyklende trafikanter.
Et socialt og kulturelt samlingssted med mulighed for bespisning vil fortsat generere en kraftig
trafik, ikke mindst af større leverandørvogne.
Vejnettet i Dyndet er overhovedet ikke beregnet til hverken tæt eller tung trafik, hvilket allerede
har afstedkommet en række færdselsuheld, og dagligt farlige situationer.

Med hensyn til anvendelsen til kulturelt og socialt samlingssted kan der vel henvises til de
faciliteter der allerede findes i Borup by. I Dyndet er der næppe befolkningsgrundlag til at drive
sådanne aktiviteter, hvorfor eventuelle deltagere nødvendigvis må transportere sig til stedet
hvilket fortsat vil øge trafikintensiteten med risiko for færdselsuheld og uheldige situationer i
øvrigt.
Klima og Planudvalgets beslutning efterlader en lang række ubesvarede spørgsmål:
Hvorfor skal eksisterende produktionskøkken/restaurant lovliggøres ? Er det udvalgets hensigt at
der fortsat skal drives restaurant der dagligt er åbent, og for hvilken der fortsat reklameres i hele
det Midtsjællandske område?
Hvad er et “større aftenarrengement.” er det koncerter, open air, eller lignende?
Hvorledes definere , og hvad indebærer “mindre, kulturelle arrangementer i dagtimerne” ? Hvad
er betydningen af “dagtimerne” ? Hvorledes afgrænses begrebet “dagtimerne” tidsmæssigt?
Hvad indebærer “generelt åben i campingsæsonen fra 1. marts til 31. oktober” ? Er det fra
udvalgets side en “skjult” tilladelse til almindelige restaurationsdrift ?
Udvalget bør tage stilling til disse spørgsmål før der overhovedet gives nogen form for tilladelse.
Endvidere bør udvalget tage stilling til hvorledes der føres kontrol med det der evt. tillades.
Erfaringen de sidste år har desværre vist, at campinpladsens indehaver Michael Farnø, fuldstændig
skruppelløs har ignoreret, reglementer, fredningsbestemmelser, kommunale afgørelser med
videre. På det sidste har vi endog konstateret, at han overfor kommunen omgåes sandheden
lemfældig.
Med hele denne baggrund skal vi opfordre til at den anførte landzonetilladelse ikke meddeles.
Det bør ikke være sådan, at naboer og andre berørte beboere i Dyndet skal belastes og have
mange daglige gener, og på denne måde “betale” blot fordi en campingplads skal overleve.
Med venlig hilsen
Inger-Lise og Axel Herløv, Bjørnestien 10.

6.
Tak for tilsendt Naboorientering ang. Corona Camping, Coronavej 1, 4140 Borup.
Jeg har 2 indsigelser:
1/ Støj. Hvis Corona Camping får tilladelse til 1 større aftenarrangement om måneden. Hvilke
begrænsninger vil der være hvad angår støj?
Forslag: Ingen musik ude før kl. 15 og efter kl. 21.
2/ Området udenfor Corona Camping er ret belastet af rigtig mange besøgende. Området omkring
badesøen er nedslidt, stierne bliver større og større og vegetationen mere og mere ned trampet.
Endvidere kommer der flere og flere stier. Hvis tilladelsen til Corona Camping medfører større brug

af hele området er jeg imod, hvis ikke der samtidig pålægges vedligeholdelse af det
omkringliggende område af enten Corona camping eller af Køge kommune.
Venlig hilsen Hans Frimodt-Møller, Ved Lygtebanke 4, 4140 Borup.skibolivia@msn.com

7.
Det i brevet omtalte tiltag hilser vi meget velkomment!!
Med venlig hilsen
Lis Christensen, Kongevejen 2A, 3480 Fredensborg, tlf. 40542391

8.
Vi har i 2018 ikke haft den gene af Coronas arrangementer som vi havde i 2017, hvor larmen meget slem,
selv når man var indendøre.
Det er vi selvfølgelig glade for. Men trafikken, på grund af at der bor så mange, hvoraf en del er fastboende,
er meget, meget voldsom.
Personbiler, store biler, arbejdsbiler med anhængere, store trailere, hvoraf de fleste kører for stærkt, ”de
bor her jo”, så de mener at de kan tillade sig at gøre som de vil, og så dem der laver hjulspind for sjov.
Corona skal også have varer til butikken, her kommer nogle store lastbiler (sådan nogle som kører med
anhænger på motorvejen) det er som en væg der kører forbi os, fulgt at en tyk væg af støv. De river grene
af træerne, og vi venter på at høre de kører på vores hus. Heldigvis er det kun sket én gang, men det er
meget TÆT på når de store kører forbi os.
Sommerhusområdet er fuldt udbygget, hvor de fleste er fastboende, de kører også ad Regnemarks Bakke,
samt alle dem som kører igennem fra Borupsiden.
Vi har haft en solrig, sjælden sommer, hvor man helst ville være mest ude, det vil alle gerne, vi måttet
holde os mest indenfor, gå gund af den store mængde støv de mange biler hvirvlede op og ud over det
hele. Vi har fået at vide at støv fra grusveje er noget af det mest farlige at indånde. Det er ikke så sjovt.
Alle som bor op til Regnemarks Bakke plages af støv, af alle dem, som har valgt at bo i området, mere eller
mindre ulovligt, og ikke gider køre på den anlagte Dyndetvej.
Den er dog beregnet til trafikken, som skal ud til campingplads, sommerhus, badesø, gå i skoven. O.v.s.
Regnemarks Bakke kan ikke holde til den kraftige trafik, det har vi set i rigtig mange år. Vi har ikke noget
valg, vi skal den vej. Vores biler bliver ødelagte af hullerne.
Området er alt for belastet nu, både af Cocona Camping og sommerhusområdet. Det ville være godt hvis
Corona blev tilbageført til det oprindelige, det vil så blive rarere at bo her.
En udvidelse ville ikke være godt, der kommer mere trafik, flere hundeluftere som som er ligeglade, vi er jo
på landet.
Corona vil gerne overleve, det under vi ham han gør, det skal bare ske på en måde som alle kan leve med.
Hvad planerne kommer til at betyde, kan vi ikke vide, håber at der er visse rammer som holder lidt igen, så
det ikke går over gevind,

som det har gjort med pladsen.
Med venlig hilsen
Annja Joensen, Regnemarks Bakke 6, 4140 Borup.

9.
Vi tillader os hermed at rette henvendelse til både teknik- og miljøforvaltningen og de rette
byrådsmedlemmer, taget deres poster i
betragtning:
Angående nabohøring til socialt og kulturelt samlingssted på Corona Camping. Som vi har
været inde på før kan vi se, at man i følge nabohøringen ønsker, at der skal foregå forskellige
aktiviteter på campingpladsen for beboere og andre interesserede.
Det er i og for sig ikke et problem, at der oprettes aktiviteter på campingpladsen. Der hvor det
kan gå hen og blive til gene for os er hvis Michael Farnø får lovliggjort et restaurationskøkken.
Det er altid sundt med lidt konkurrence imellem forretninger, men vi går ikke ind for, at han
skal have restaurationskøkken, da det jo kun er mindre aktiviteter i dagtimerne han skal
servere mad for. Dette kræver jo kun et produktionskøkken, og ikke et offentligt
restaurationskøkken - det er jo ikke en restaurant han har, men en campingplads.
Vi mener heller ikke, at han skal have åbent for arrangementer hele året rundt, da det jo kun
er en sommercampingplads. Vi gør meget stærkt opmærksom på, at det kun skal være en
sommercampingplads. Vi er desuden også meget generede af den meget høje musik der bliver
spillet til de arrangementer der afholdes, da vi jo har baghave op til campingpladsen.
De spiller til langt ud på natten, og selvom man retter henvendelse om at få skruet ned for
musikken, fortsætter de ofte med at spille til klokken 2 om natten. Vi er ikke imod at de
afholder sommerarrangementer, men alt skal være med måde.
Vi er meget generede af al den trafik, som campingpladsens gæster forårsager, da vi bor på
Bøgedevej, som er en grusvej, hvor man ikke vil lægge asfalt på; ikke vil lave fartbegrænsning
på; ikke vil lave bom på.
Vi kan ikke leve med de gener det medfører fra alle de trafikanter der kører frem og tilbage på
vejen til hverdag, men især ikke fra dem, der valfarter dertil når der er større arrangementer.
Vores vej er igen plaget af store, dybe huller, som jo ikke bliver lavet. Vi har ønsket så mange
gange at få lukket vejen for gennemkørsel eller bare få en fartbegrænsning, da det er
livsfarligt at befærde sig på denne vej.
Vores biler bliver ødelagte af hullerne, cykler punkterer, og mange gange har vi måtte springe
for livet, når billisterne kom styrtende igennem på vejen til og fra campingpladsen. Vi kan se i
Dagbladet (Køgeavisen 10/10-2018), at man desværre udtaler sig om at der kun er 4
husstande der klager - det er korrekt at vi 4 taler højest, da vi er campingpladsens nærmeste
naboer. De andre "naboer" kan man knapt nok kalde for dette, da de jo ikke bor lige ved siden
af campingpladsen, og dermed ikke er generede af campingpladsen.
Med venlig hilsen
Eyvind og Marianne Munch
Bøgedevej 11, 4100 Ringsted
Med venlig hilsen
Fru Munch
Malerklemmen
Tlf: +45 25850536
www.malerklemmen.dk
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Det fremgår ikke i skrivende stund, hvornår resultatet af naboorienteringen foreligger, men vi vil gerne
henlede udvalgets opmærksomhed på, at Coronas ejer flittigt annoncerer med julefrokoster hver weekend,
fredag, lørdag, søndag, fra nu og til Jul. Det ville betyde, at en eventuel tilladelse til èt månedligt
aftenarrangement, allerede ved 2018’s udgang ville have brugt kvoten frem til september 2020!
Pointen er, at ejeren, Michael Farnø, ikke har overholdt en eneste af de tilladelser kommunen har givet
ham siden 2012 og gentaget flere gange, endsige overholdt nogen lovgivning, det være sig
campingreglementet eller fredningsbestemmelserne. Det vil derfor ikke give nogen logisk mening at give
nye tilladelser til den hidtil ulovlige restaurant der nu har været i fuld drift siden 2012. Med daglig
åbningstid til kl. 22.00. (mandag lukket).
Vi vil derfor, på de reelle naboers vegne, bede udvalget om at fastholde det påbud som TMF har varslet og
som udelukker drift af campingpladsen om vinteren og af restauranten hele året. I det lys, vil det også være
rigtigt at forholde sig til den faste spiritusbevilling Corona har, og som i så fald ikke vil have nogen
berettigelse, men sikkert vil stoppe den besynderlige trafik om natten, fra Corona.
Underskrevet af:
Bjørnestien 2, Lotte Sørensen og Henrik Vejlebo
Dyndetvej 19B, Ina Elton Jensen og Anne Grethe Jensen
Dyndetvej 24, Lone Johansen og Karsten Jensen

