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Hej Malene
Dejligt at der nu kommer hul på en lokalplan for daginstitutionen hvor der også indarbejdet en ny hal, tumlehal og
måske en mulighed for at etablere Køges bedste kælkebakke.
Som også det fremgår af vores materiale vi havde med til mødet og kommentar til referat af det lokalplansmøde
Søren Madsen og jeg deltog på den 9. marts 2020 så er det væsentligt, at den nye hal er bygget sammen med det
eksisterende gymnastikcenter. Gymnastik er en indendørs sport. Det giver ingen mening, at gymnaster og andre
brugere, eksempelvis daginstitutioner og andre der lejer hallerne skal udenfor for at komme fra den nye hal til det
eksisterende gymnastikcenter. Gymnastikcenteret er skofrit område. Gymnastikcenteret er sammenbygget med den
nye hal med en arkade. I den nye hal er ud over træningshal/sale også omklædningsrum og administration og anden
service. Fodboldens klublokal flyttes til den nye hal således lokalet ligger ud til boldbanerne.
Af hensyn til etableringsomkostninger vil det nok være en rigtig god idé, at alle bygninger etableres på samme tid.
Gymnastikforeningen hedder ” Gymnastikforeningen Køge Bugt”.
Vi deltager gerne i møde hvor vi forklarer nærmere.

Med venlig hilsen

Ernst Lykke Nielsen
Formand
Gymnastikforeningen Køge Bugt
20305333
Ernstlykkenielsen@gmail.com
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Køge,18. maj 2020
Til malene.wilhjelm@køege.dk

Fælles høringssvar fra Ravnsborghallen og Firmaidræt Køge til lokalplan 1036 – Tilbygning
til Ravnsborghallen
Vi mener ikke, det er en tilbygning til Ravnsborghallen, da det er selvstændige bygninger på
arealet Ravnsborg Stadion.
Vi har følgende bemærkninger til forslaget til lokalplan 1036:
•
•

•

•

•

•

•
•

Vi synes, det er godt med mere liv på Ravnsborg Stadion, derfor byder vi daginstitutionen
velkommen på Ravnsborg Stadion.
Vi er meget betænkelige, om parkeringspladsens størrelse kan klare flere biler, den bør
derfor udvides. Det kan ske ved beskæring/fældning af træer/buske samt inddragelse af lidt
areal på Ravnsborg Stadion, alt sammen nord for nuværende P-plads.
Vi er betænkelige hvis adgangsvej 1 bliver hovedadgangsvej til daginstitutionen, den er i
dag brandvej samt varelevering til Ravnsborghallen/Cafeteriet. Vejen er meget befærdet
med børn, unge og andre gående samt der er cykelparkering til Ravnsborghallen og
Gymnastikcenteret. Der ønskes ikke mere trafik på adgangsvej 1.
Ravnsborghallen vil i forbindelse med Padelbanerne lave ”hygge” på den eksisterende
terrasse i forbindelse Ravnsborghallens køkken/møderum, her med bord / bænkesæt,
blomsterkasser m.m., men ikke så det går ud over brandvejen.
Adgangsvej 2 ser ok ud. Vi mener at adgangsvej 2 skal være den primære adgangsvej.
Grusparkeringspladsen bør udvides bør udvides. Denne kan så være P-plads for dem der
afleverer/afhenter børn, vejen kan også være varetransportvej til daginstitutionen.
Kælkebakken vest for Ravnsborghallen, placeres i byggefelt, som er reserveret til
udvidelse af Ravnsborghallen. Ravnsborghallen ønsker at bibeholde byggefeltet, og
ønsker tillige et byggefelt nord for Ravnsborghallen.
Ejerne af Køge Padel Center (Køge Badminton Klub, Firmaidræt Køge og
Ravnsborghallen) ønsker også reservation til yderligere 4-6 padelbaner i forbindelse med
de nuværende padelbaner på Ravnsborg Stadion.
Ravnsborghallen og Firmaidræt Køge ønsker et areal på Ravnsborg Stadion reserveres til
petanquebaner i forbindelse med evt. udvidelse af Ravnsborghallen.
Vi ser også den mulighed, at daginstitutionen kan benytte Ravnsborghallen om dagen,
indtil tumlesalen bliver bygget.
Vi er helt sikre på, at Ravnsborghallens køkken, vil kunne servicere daginstitutionen, hvis
dette ønskes.

Ønskes uddybende bemærkninger, kan henvendelse ske til: Helle Watts tlf. 2534 6369 eller Finn
Nielsen 2939 7174

Med venlig hilsen

Helle Watts

Finn Nielsen
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Hej Malene
Hermed vores input og synspunkter vedr. lokalplanopstart for ny daginstitution ved Ravnsborghallen
Vi synes at projektet ser spændende ud, men har betænkeligheder i forhold til trafikafviklingen samt i forhold til
parkeringsforhold.
Vi bor på Ravnsborgvej 6, og er således genbo til Ravnsborghallen – vores indkørsel ligger umiddelbart overfor indkørslen
til den eksisterende parkeringsplads.
Vi oplever at der ikke er tilstrækkeligt med parkeringspladser til Ravnsborghallen, hvilket betyder at der ofte, bl.a. når der
afvikles gymnastik- og dansearrangementer i hallen, holder biler på kryds og tværs, både på rabatterne og til tider også på
enten opkørslen til eller på selve cykelstien. En enkelt gang har vi oplevet at der også blev parkeret biler foran vores
indkørsel, så vi kun med nød og næppe kunne kante den ene af vores to biler ud!
Vi mener derfor at det er helt afgørende at der etableres yderligere parkeringspladser i tilslutning til hallen – efter vores
opfattelse kan dette gøres både som udvidelse af den eksisterende parkeringsplads samt ved etablering af yderligere Ppladser i umiddelbar tilslutning til den nye daginstitution.
I forhold til trafikafvikling forudser vi at der med 114 daginstitutionspladser og personale til institutionen, som for
hovedparten alle ankommer og kører derfra henholdsvis tidlig morgen og sidst på eftermiddagen, dagligt vil opstå perioder
med meget intens trafik.
Det er derfor helt afgørende at de trafikale forhold, ikke mindst til og frakørsel til parkeringspladserne tænkes godt igennem!
Der kan evt etableres endnu en indkørsel til den eksisterende parkeringsplads og man bør også lave indkørsel ad den
eksisterende brandvej til adgangsvej 2 og en ”kiss & hug-bane” samt yderligere parkeringspladser her! Hvis man forsømmer
dette punkt vil trafikken til og fra institutionen og hallen helt sikkert blive både uholdbar og generende både for ansatte,
brugerne og beboerne på Ravnsborgvej og Egøjevej!
Slutteligt opfordrer vi til at der vises mest muligt hensyn til beboerne på Ravnsborgvej og Egøjevej ifm opførelse af
institutionen og på sigt hallerne, for at minimere trafik- og støjgener.
Med venlig hilsen
Janne & Michael Fredslund Djarnis
Ravnsborgvej 6
4600 Køge
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De vigtigste temaer for boligerne 9-27/adgangsveje
I forslaget er nævnt to adgangsveje fra eksisterende parkeringspladser. Den nævnte
adgangsvej 2 er egentlig kun en brandvej med en tilhørende nødparkeringsplads, som er
vedtaget i lokalplan 1036 i 2013.
Her blev vi beboere i AB Ravnsborg i nr. 9-27 lovet et højt plantebælte, som efter megen
”kamp” desværre kun blev til nogle lave buske, der er ved at gå ud pga angreb af Pileurt
mm. Senere fik vi opsat et træplankeværk af kommunen (ETK), for at undgå lys fra
billygter holdende på nødparkeringspladsen lige ind i vore boliger, som er meget
generende. Dette plankeværk er for øvrigt ved at falde fra hinanden igen.
Desværre har vi igennem flere år konstateret, at brandvejen med ærindekørsel tilladt,
bliver brugt til tider stærk uvedkommende kørsel og parkering, dette er også blevet
bemærket af Teamleder Henrik Hartington fra ETK ved et afholdt møde den 7. februar
2020 i ”Ravnsborglund”. Problemet er, at man ikke gider at bruge parkeringspladsen ved
Ravnsborg Hallen, det er for langt at gå. Den er i øvrigt i meget dårlig stand.
Pga af ovennævnte har vi følgende forslag:
1:
Den eksisterende brandvej bevares som hidtil og der opstilles en bom ud til Ravnsborgvej,
som kun åbnes ved store arrangementer i Ravnsborg Hallen, hvor der er behov for ekstra
nødparkeringspladser, som man har gjort hidtil. Den eksisterende nødparkeringsplads
bevares.
2:
Den foreslåede kælkebakkes placering lavet med jord, som antageligt kommer fra
udgravning til den nye gymnastikhal, droppes helt, da den vil ødelægge det dejlige
rekreative ”Ravnsborglund” område, som vores boligforening, AB Ravnsborg, Den lokale
Grundejerforening, en Andelsboligforening, samt en nærliggende børnehave inkl. de
nyankomne lejere i Ravnsborghave, alle er så glade for. Her vil vi foreslå, at den
opgravede jord fra halbyggeriet, anvendes til at etablere en mindre jordvold til erstatning
for det nedslidte plankeværk, samt plantebælte. Den kunne evt. starte ved
”regnvandssøen” og forbi vores boliger. Herudover kunne den eksisterende jordvold
forhøjes lidt, til glæde for parcelhusene.
3:
Bygningsplaceringer:
Det foreslås, at man undersøger om det evt. kan lade sig gøre, at placere hele
halbyggeriet mm. på den anden side af Dansk Firmaidræts nyopførte Padel tennisbaner.
Det vil gøre det nemmere at etablere tilkørsel samt aflevering/afhentnings plads mm. fra
den eksisterende store parkeringsplads ved Ravnsborg Hallen/Bowlingcenter. Placeringen
af disse baner er efter vores mening ikke ordentlig gennemtænkt; hvem har i øvrigt givet
denne tilladelse?

Parkeringskapacitet:
4:
Generelt er parkeringsforholdene ved Ravnsborg Hallen elendige. Ved store
arrangementer og stævner, som afholdes i hallerne, og de nu foreslåede mange til- og
frakørsler til en ny daginstitution med 114 børn og personale samt brugerne af de nye
padel-baner mm, er der for få pladser på den eksisterende nedslidte og af kommunen
meget dårlig vedligeholdte parkeringsplads. I forbindelse med offentliggørelsen af
lokalplan forslaget 1036 i 2013, havde vi et møde og en rundvisning den 24. juni 2013 kl.
13.00 med byrådsmedlem Erling Larsen, den daværende formand for Teknik- og
Miljøudvalget i Køge Kommune, her på Ravnsborgvej ”Ravnsborglund”. Efter mødet bad
Erling Larsen om at vi lavede en indsigelse til Lokalplan forslaget 1036, hvori vi kom med
anvisninger og forslag til bedre parkeringsforhold ved Ravnsborghallerne.
Denne 10 siders rapport indeholdende Indsigelser, ændringsforslag og synspunkter til
lokalplan 1036/tilbygning til Ravnsborghallen, blev sendt til Teknik og
Miljøforvaltningen/Byg og Plan den 25. juli 2013.
Ved opstart af den nye lokalplan kunne Køge Kommune se på denne indsigelse igen,
samt alle de andre fra 2013 bl.a. Naturfredningsforeningen, indsigelse fra
Fællesforeningen Ravnsborg fra den 24. juni 2013. Beboerindsigelser fra den 10. juli
2013. Endvidere klage til natur- og Miljøklagenævnet den 3. juli 2013 med flere.
Dette kunne måske give lidt inspiration til at forbedre parkerings forholdende, samt droppe
den i ”opstart af lokalplan” nævnte adgangsvej 2.
5:
Markvandring
Til sidst vil vi foreslå at man afholder en ”markvandring” med en af os i Lokalplan
forslaget berørte beboere evt. grundejerforening med flere. Naturligvis med behørig
afstand, så det ikke kun er gymnastikforeningen Køge Bugt og Køge Kommune, der
bestemmer det hele, så havde alle en mulighed for at komme til orde med gode ideer,
konstruktive forslag til udarbejdelse af en ny lokalplan med størst mulig hensyns-tagende
til de berørte beboere.
Vi står naturligvis til rådighed, når dette måtte ønskes.
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Til Malene Wilhjelm.
Vi bor på Obovej 9 og er nabo/ genbo til Ravnsborg hallen og har følgende input
til Lokal plan for ny daginstitution.
1. Hvorfor placeres institutionen oppe i et hjørne og så langt væk som muligt
fra eksisterende P‐pladser ved hallen, som er tomme i hverdagen og som
har en etableret tilkørsel fra Ravnsborgvej?
Hvordan vil man lave logistikken for trafikken for 114 børn, 114 forældre
(biler) samt personale der 2 gange dagligt skal presses op i det i hjørnet
længst væk fra ledige P‐pladser.
Ved placering af institutionen ved eksisterende P‐pladser i den østlige
del af området løses hovedparten af nedenstående spørgsmål.
2. Hvorfor åbnes der tilkørsel fra brandvej fra Ravnsborgvej til adgangsvej 2
ved det nye forslag til halplacering?

3. Selvom brandvej tilkørsel er skiltet med lukket for biler og motorcykler og
KUN ærinde kørsel tilladt, anvendes den gladelig i dag for indkørsel til
parkering på grus plads. Selv STORE lastbiler anvender den til parkering.
Årsagen er, Ravnsborg beboelsen og Ravnsborghave bygges i området,
hvor der allerede er for lidt P‐ plads, eller betaling for parkering. Der
parkeres (biler, varevogne og lastbiler) også meget på Ravnsborgvej af
samme årsag, og alle lejligheder er endnu ikke beboet. Så dette bliver KUN
værre. Løsning er opsætning af en bom, som KUN kan åbnes af
myndighederne. Ved STORE arrangementer parkeres der overalt i
området, og endda Obovej anvendes. Hvad vil kommunen gøre for at
1

Ravnsborgvej bliver en sikker vej med de mange børn, unge og forældre
der kommer gående, cyklende eller kørende med børn til institutionen?
4. Hvorfor lave kørende trafik ad adgangs vej 1 op forbi hallen, hvor der er
mange forgængere?
Hvordan kan udrykningskøretøjer komme ind til hal området ved brand
eller ulykke med indgangs veje spæret af biler?
5. Hvordan har man tænkt sig at etabler adgangsvej 1? Køkken til
Ravnsborghallen og de nyanlagte Padel baner er i vejen for dette, som en
sikker og mulig vej.
6. Hvilken beplantning er der påtænkt på volden, for at undgå støj fra dags
institutionen og fra den nye hal? Vi har i dag rigelig med støj fra
nuværende hal i området.

7. Da springhallen blev bygget efter fældning af træer, blev der lovet, at der
ville blive plantet en HØJ beplantning for at skærme mod den STORE
hvide hal gavl, samt mod støj. Der er KUN plantet en lav bevoksning, som
ikke gror. Hvem vil se på en skinnende hvid gavl og støj fra hallen? Hvad vil
kommunen gøre for at opfylde denne aftale?
8. Hvor er planlægningen af MILJØ med beplantning i området? I dag ser vi
på en skinnede hvid gavl og et STORT tomt vandhul uden MILJØ
beplantning. Prøv at se på vandhul mellem Køge og Herfølge. Her er der
både vand, siv, træer og fugleliv. Det samme er lavet i Boholte
bebyggelsen. Hvorfor må Køge borgere ikke få det samme?
Er der spørgsmål eller behov for yderligere uddybning af ovenstående kontakt
mig gerne,
Med venlig hilsen/Best regards
Hanne og Peer Mejsig
Obovej 9.
4600 Køge.
Mob.nr. 40 19 17 23
2

Mail: peer@mejsig.dk
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Jesper Mygind
Obovej 26
4600 Køge
(+45) 2098 7942
mygind.1@gmail.com

Malene Wilhjelm

29. maj 2020

Teknik- og Miljøforvaltningen
Planafdelingen
Køge Kommune

Synspunkter ang. Ny daginstitution ved Ravnsborghallen
Vi er umiddelbare naboer til daginstitution, gymnastiksal og tumlehal, som der er foreslået bygget
ved Ravnsborghallen.
Vi er positive over for leg og liv på de grønne områder ved hallen. Vi har dog følgende kommentarer
til forslaget

●

Efter opførelsen af springhallen var vi i de første år meget generet af støj fra musikken brugt
til undervisningen. Specielt den dybe bas var meget gennemtrængende og generende. Det
var oftest fra de små lokaler, hvor der foregik holdundervisning, at støjen var generende.
Efter meget snak med springhallens daglige leder, er denne støj nu sjælden. Vi kan dog
være bange for, at endnu et halbyggeri i vores umiddelbare baghave, vil forstærke
støjgenerne fra musikken brugt til undervisning og leg.

●

Vi er umiddelbart ikke glade ved tanken om at få mere trafik mellem springhallen og vores
bebyggelser, ligesom vi kan være betænkelige ved parkeringsmulighederne i denne sydlige
ende af området. Området mangler i forvejen parkeringsmuligheder ved større
arrangementer og vi vil være meget kede af, hvis Obovej skulle blive brugt til parkering eller
til afsætning af børn, der skal til de nye institutioner/gymnastikhaller. Et forslag kunne være
at bygge flere parkeringspladser i den nordlige del af græsarealet. Det vil afhjælpe
parkeringsproblemerne ved større arrangementer i Ravnsborghallen, men nok ikke ved
arrangementer i Springhallen eller i de nye institutioner/gymnastikhaller, da folk desværre
altid har en tendens til at parkere tættest muligt på, hvor de skal hen.

Med venlig hilsen
Jesper Mygind
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Køge FC er en lille fodboldklub som holder til på Ravnsborg Stadion – de bedste fodboldbaner i Køge
Kommune, jævne og bedst drænede.
Vores formål er at fremme fodbold i Køge Kommune med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i
klubben, samt at det skal være sjovt at spille fodbold.
Vi er som udgangspunkt glade for aktiviteter ved Ravnsborg, men vi kan frygte at vi mister mere og mere
plads. Vi fylder ikke meget indendørs med vores lille klublokale, men der hvor vi ”fylder” er på boldbanerne.
Vi har lige pt. ca. 95 medlemmer fordelt på 5 hold. Vi har to børnehold som dækker over flere årgange, et
seniorhold med gymnasiedrenge samt to oldboys-hold.
Området omkring Ravnsborghallen er de seneste 10 år især blevet udbygget med forskellige typer af
boliger, og der er ikke mange grønne områder tilbage.
Efter foreningslivet er kommet så småt i gang igen, er der masser af aktiviteter på banerne, da der udover
fodbold også er udendørs træning for gymnastikholdene og badminton – så hele området bliver brugt. Vi
ved jo at nogle af disse aktiviteter rykker indenfor igen, men banerne kan jo bruges til meget andet, fx
udendørs fitness-træning. Hvis der skulle komme en situation som denne igen eller anden øget aktivitet
som følge af byudviklingen vil der blive begrænset med udendørs plads til foreningslivet.
I weekenderne bruges boldbanerne også af områdets børn og voksne – til fodbold, rundbold, løb eller
anden træning.
Vores medlemstal stiger og vi har ikke mange faciliteter. Vi har et lille klublokale og skal låne
omklædningsrum af Ravnsborghallen, hvilket der allerede er rift om. Vi har flere gange oplevet ikke at
kunne få omklædning efter kampe, da de allerede var booket til dans og gymnastik.
Med den nye placering med padelbane, ny hal, dagtilbud mm. vil der jo være øget aktivitet og dermed vil
der måske også være et øget behov for parkeringspladser.
Vi kunne godt tænke os, at resten af græsarealet (boldbanerne) blev sikret, så der ikke bliver fjernet mere
grønt areal. Vi kunne i den forbindelse godt tænke os, at vores klublokale kom til at ligge i modsatte ende
af boldbanerne (mod nordøst) og gerne med mulighed for omklædning. Vi mangler især omklædning efter
kampene, men det ville især også være godt at kunne tilbyde omklædning efter træning.
Desuden ved vi, at andre fodboldklubber i Køge har pres på deres baner, og de vil således også kunne
bruge banerne ved Ravnsborg, hvis der var nogle bedre faciliteter.
Vi har en del børn, som selv transporterer sig til fodbold, og vi kan være bekymrede for den adgangsvej,
som skal etableres, hvis det betyder at der kommer til at køre biler, hvor børnene skal gå/cykle.
Vi har desuden følgende spørgsmål:
Hvad er den fremtidige planlægning for området?
Kan vi være sikre på, at der stadig vil være mulighed for udendørs aktiviteter i fremtiden?
Vil vi stadig i fremtiden have et klubhus?
1

Venlig hilsen og på vegne af bestyrelsen i Køge FC
Sanne Bagge Petersen
Formand i Køge FC
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Re: Bemærkninger til Lokalplan 1095 - ny daginstitution ved Ravnsborghallen

Hej Malene
Jeg har lige et par kommentarer mere.
Da der jo er tænkt på, at der måske skal byudvikles på den østlige side af jernbanen, kunne man måske overveje at
lægge daginstitutionen her ‐ fx på det grønne areal hvor Køge Fællesjord holder til.
Desuden skal I huske at være opmærksomme på støjbelastningen fra jernbanen i forhold til daginstitution og
legeplads.

Venlig hilsen
Sanne Bagge Petersen
Formand i Køge FC

Den tir. 2. jun. 2020 kl. 11.27 skrev Malene Wilhjelm <malene.wilhjelm@koege.dk>:
Hej Sanne.

Tak for jeres bemærkninger – de vil indgå i det videre arbejde.

Mvh.

Malene Wilhjelm
Byplanlægger
Byg og Plan
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 68 89
malene.wilhjelm@koege.dk
www.koege.dk
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Fra: Sanne Bagge Petersen <formand.koegefc@gmail.com>
Sendt: 1. juni 2020 20:40
Til: Malene Wilhjelm <malene.wilhjelm@koege.dk>
Emne: Bemærkninger til Lokalplan 1095 ‐ ny daginstitution ved Ravnsborghallen

Køge FC er en lille fodboldklub som holder til på Ravnsborg Stadion – de bedste fodboldbaner i Køge
Kommune, jævne og bedst drænede.
Vores formål er at fremme fodbold i Køge Kommune med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i
klubben, samt at det skal være sjovt at spille fodbold.

Vi er som udgangspunkt glade for aktiviteter ved Ravnsborg, men vi kan frygte at vi mister mere og mere
plads. Vi fylder ikke meget indendørs med vores lille klublokale, men der hvor vi ”fylder” er på
boldbanerne. Vi har lige pt. ca. 95 medlemmer fordelt på 5 hold. Vi har to børnehold som dækker over
flere årgange, et seniorhold med gymnasiedrenge samt to oldboys-hold.

Området omkring Ravnsborghallen er de seneste 10 år især blevet udbygget med forskellige typer af
boliger, og der er ikke mange grønne områder tilbage.

Efter foreningslivet er kommet så småt i gang igen, er der masser af aktiviteter på banerne, da der udover
fodbold også er udendørs træning for gymnastikholdene og badminton – så hele området bliver brugt. Vi
ved jo at nogle af disse aktiviteter rykker indenfor igen, men banerne kan jo bruges til meget andet, fx
udendørs fitness-træning. Hvis der skulle komme en situation som denne igen eller anden øget aktivitet
som følge af byudviklingen vil der blive begrænset med udendørs plads til foreningslivet.
I weekenderne bruges boldbanerne også af områdets børn og voksne – til fodbold, rundbold, løb eller
anden træning.

Vores medlemstal stiger og vi har ikke mange faciliteter. Vi har et lille klublokale og skal låne
omklædningsrum af Ravnsborghallen, hvilket der allerede er rift om. Vi har flere gange oplevet ikke at
kunne få omklædning efter kampe, da de allerede var booket til dans og gymnastik.
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Med den nye placering med padelbane, ny hal, dagtilbud mm. vil der jo være øget aktivitet og dermed vil
der måske også være et øget behov for parkeringspladser.
Vi kunne godt tænke os, at resten af græsarealet (boldbanerne) blev sikret, så der ikke bliver fjernet mere
grønt areal. Vi kunne i den forbindelse godt tænke os, at vores klublokale kom til at ligge i modsatte ende
af boldbanerne (mod nordøst) og gerne med mulighed for omklædning. Vi mangler især omklædning efter
kampene, men det ville især også være godt at kunne tilbyde omklædning efter træning.
Desuden ved vi, at andre fodboldklubber i Køge har pres på deres baner, og de vil således også kunne
bruge banerne ved Ravnsborg, hvis der var nogle bedre faciliteter.

Vi har en del børn, som selv transporterer sig til fodbold, og vi kan være bekymrede for den adgangsvej,
som skal etableres, hvis det betyder at der kommer til at køre biler, hvor børnene skal gå/cykle.

Vi har desuden følgende spørgsmål:
Hvad er den fremtidige planlægning for området?
Kan vi være sikre på, at der stadig vil være mulighed for udendørs aktiviteter i fremtiden?
Vil vi stadig i fremtiden have et klubhus?

Venlig hilsen og på vegne af bestyrelsen i Køge FC

Sanne Bagge Petersen
Formand i Køge FC
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