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Miljøstyrelsen har i forbindelse med høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 10 for Køge Kommune
følgende bemærkninger, for så vidt angår bilag IV‐arter.
Det fremgår af kommuneplantillæg nr. 10 til kommuneplan 2017 for Køge Kommune, at der skal foretages
en rydning af en mindre del af træer og hegn i den nordlige del af planområdet. Miljøstyrelsen finder det
ikke helt klart hvorvidt man har foretaget en konkret undersøgelse af forekomsten for flagermus i disse
træ‐ og hegnsafgrænsninger. Miljøstyrelsen gør derfor at opmærksom på, at såfremt man senere
finder træer som benyttes af flagermus i planområdet er det vigtigt at en eventuel fældning sker på et
tidspunkt hvor flagermusene ikke bruger opholdsstedet til ynglekoloni eller som vinterdvalested. I begge
tilfælde vil der nemlig altid være flagermus tilstede, der ikke er i stand til at forlade træet. Der opfordres
derfor til, at en eventuel fældning eller flytning af hele træet sker i følgende perioder: sidst i august til
midten af oktober eller slutningen af april til begyndelsen af juni.
Venlig hilsen
Line Moody Nielsen
AC-tekniker | Arter og Naturbeskyttelse
+45 40 47 94 83 | +45 40 47 94 83 | linmn@mst.dk
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk
Sådan håndterer vi dine personoplysninger
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Hovedpostkasse (mst@mst.dk)
plandata_noreply@erst.dk (plandata_noreply@erst.dk)
Meddelelse om statusændring til forslag for kommuneplantillæg: "Tillæg nr. 10 Ravnsborg Idrætsanlæg",
Køge kommune
Sendt: 29-10-2020 11:20

Der er blevet indberettet ændringer til Plandata.dk, og nedenstående plan har gennemgået et statusskift:
Planid: 10312880
Kommune: Køge
Plantype: kommuneplantillæg
Planstatus: forslag
Plannavn: Tillæg nr. 10 Ravnsborg Idrætsanlæg
Forslagsdato: 27‐10‐2020
Startdato for høringsperiode: 29‐10‐2020
Slutdato for høringsperiode: 10‐12‐2020

Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/12_10312880_1603965828927.pdf
Planen er sendt i forslag.
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Hej Køge Kommune
Banedanmark vil gøre opmærksom på at vi skal høres ved byggeri i nærheden af banen jvf jernbanelovens §24
for at sikre at der ikke opstår fare for jernbanedriften. Når der foreligger målfaste tegninger for byggeriet kan i
tage kontakt til Banedanmark igen, så der kan blive vurderet om byggeriet vil påvirke banen eller ej.

Med venlig hilsen
1

Jacob Krogh Keldsen
Arealgeograf
Cand. scient Naturforvaltning
T: +45 23812809

Banedanmark
Arealforvaltning
Vasbygade 10
2450 København S
banedanmark.dk
Facebook l LinkedIn
Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores
persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du
bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk.
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Titel:
Sendt:

Arealforvaltning (Arealer@bane.dk)
Banedanmark Post (banedanmark@bane.dk)
VS: Følgebrev til Lokalplanforslag 1095 Daginstitution
30-10-2020 07:04

‐‐‐‐‐Oprindelig meddelelse‐‐‐‐‐
Fra: indgaaende@prod.e‐boks.dk <indgaaende@prod.e‐boks.dk>
Sendt: 29. oktober 2020 15:42
Til: Banedanmark Post <banedanmark@bane.dk>
Emne: Følgebrev til Lokalplanforslag 1095 Daginstitution
Emne: Følgebrev til Lokalplanforslag 1095 Daginstitution Du har fået vedlagte besked.
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Gymnastikforeningen Køge Bugt og Køge Bugt Gymnastikcenter

Opdateret skriv fra Gymnastikforeningen Køge Bugt og Køge Bugt Gymnastikcenter vedrørende høringssvar
til lokalplan 1095 ”Ny dagsinstitution ved Ravnsborghallen”.
Det skal ikke være muligt for gående, hundeluftere og gående med cykler at passere gennem arkaden
mellem det eksisterende gymnastikcenter og hal 2.
Når hal 2 er bygget, vil gymnastikcenteret bestå af hal 1 og hal 2.
De to haller skal bygges sammen med en arkade, som vil blive en integreret del af logistikken for færdsel i
gymnastikcenteret. Det er altså et lukket rum og ikke som Arkaden ved Køge rådhus en åben arkade, hvor
alle kan færdes. Arkaden vil bestå af et ”beskidt område” hvor det er tilladt at gå med udendørs sko, og et
”rent område” hvor det ikke er tilladt at have udendørs sko på. Det nye gymnastikcenter vil blive optimeret
i forhold til anvendelse. Rummene i de to haller vil have forskellig indretning. Det betyder eksempelvis, at
gymnaster vil anvende flere rum under en træning, afhængig af hvad der skal trænes. Derfor skal De kunne
komme til/fra de to haller, uden at skulle passere et beskidt område. Se skitse.

Møde med Obovejskvarterets grundejerforening.
Nogle af vores naboer havde problemer med støj fra gymnastikcenteret og lys fra kørende og parkerende
biler på nødparkeringspladsen i en periode efter etableringen i 2014. Disse gener fik vi løst ved at ved at
dæmpe musikken i gymnastikcenteret og opfordre vores ”besøgende” til at parkere på den store
parkeringsplads ved Ravnsborghallen.
Vi har afholdt et møde med formanden og næstformanden for Obovejskvarterets grundejerforening for at
forklare Dem om vores planer med etableringen af hal 2 og for at forsikre dem om, at vi vil gøre alt for at
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Gymnastikforeningen Køge Bugt og Køge Bugt Gymnastikcenter

minimere eventuelle gener for Dem i forbindelse med det ny byggeri. Vi har efterfølgende haft et
afklarende møde med næstformanden.
Grundejerforeningen orienterede os om, at De har følgende ønsker/krav:
 Ingen gående eller cyklende trafik overhovedet gennem de tre trampestier i hegnet mellem
Obovejskvarteret og gymnastikcenteret.
 Mulighed for at støjskærmen, der etableres hvis volden fjernes, forlænges så den dækker hele den
sydlige facade af gymnastikcenteret.
 Ingen vinduer der kan åbnes i gymnastikcenterets facade mod syd.
 Konstatering af at grundejerforeningen for AB Ravnsborg vil have mindst mulig trafik og parkering på
nødparkeringspladsen vest for gymnastikcenteret. Det fremgår også af de fremsendte høringssvar, og
det som repræsentanten fra grundejerforeningen for AB Ravnsborg flere gange sagde på borgermødet
den 3. november.
Obovejskvarterets grundejerforening har talt sammen og koordineret deres ønsker og krav med
grundejerforeningen AB Ravnsborg. Vi er blevet oplyst at de vil sende ovenstående ønsker/krav til
lokalplanen.
Vi har selv den tanke, at der er stor mulighed for, at der vil komme meget trafik gennem Obovejskvarteret i
forhold til Padelbanernes beliggenhed, og ikke mindst når kvarteret på den anden side af jernbanen er
etableret, og en underførsel under jernbanen til orkesterkvarteret er bygget. Der skal bygges mange nye
boliger. Mon ikke der vil være gående og cyklende beboere fra dette nye kvarter, der vil benytte genvejen
gennem Obovejskvarteret. Forældre i bil vil med fordel kunne anvende muligheden for af/pålæsning på
Obovej af børn/unge der skal til Ravnsborg. Det er snildt lige at køre via underføringen til Obovej og retur
eller videre til hovedvejen for herefter at køre mod syd eller mod nord.
En løsning der tilgodeser alle parter
Der etableres ikke en passage for trafik syd/nord mellem gymnastikcenterets to haller.
 Al gående og cyklende trafik ”tvinges” dermed ud af orkesterkvarteret til Ravnsborgvej og videre til den
store parkeringsplads nord for Ravnsborghallen.
 Biler fra det nye kvarter på den anden side af jernbanen vil fortsætte gennem rundkørslerne og køre af
Ravnsborgvej til den store parkeringsplads nord for Ravnsborghallen.
 Vi har igennem de senere år ”opdraget” vores gymnaster til ikke, at anvende nødparkeringspladsen til
aflevering og afhentning af gymnaster. De kommer i dag via den store parkeringsplads. Det skal der ikke
laves om på.
 Er der ingen passage mellem hal 1 og hal 2, vil forældre der skal afhente og aflevere børn til
institutionen ikke have nogen grund til at benytte nødparkeringspladsen.
 Hundeluftere og motionister fra kvartererne syd for Ravnsborg vil kunne komme ind på området via
trampestien mellem institutionen og jernbanen.
 Vi får den logistik og optimeret udnyttelse hal 1 og hal 2, vi har brug for.
Støjskærm langs gymnastikcenterets sydlige facade.
 Det har vi intet imod, da dette vil afskærme sollys, som i dag generer vores gymnaster i springhallen.
Ingen vinduer der kan åbnes i gymnastikcenterets facade mod syd.
 Vi har garanteret over for Obovejskvarterets grundejerforening, at der ikke etableres vinduer der kan
åbnes mod syd.
 Ovenlys vinduer vil få åbning så ”låget” åbner med syd.
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Kælkebakke i området tæt på jernbanen
I høringssvarene står, at ingen ønsker en kælkebakke vest for gymnastikcenteret i Ravnsborglund. Vi mener
også, at Ravnsborglund bør bevares som den er.
Vi foreslår, at overskudsjorden fra udgravningerne for institutionen og hal 2 Anvendes til en klækkebakke
placeret helt nede ved jernbanen og gerne et stykke mod nord. Det vil være muligt, at etablere Køge bys
bedste kælkebakke til glæde for omkringboende børn og barnlige sjæle og ikke mindst for institutionens
børn. Kælkebakken kan forsynes med ”fitness-trappetrin” til glæde for de mange der træner
selvorganiseret på Ravnsborg. Mon ikke også fodboldklubben vil synes det vil være godt, at kunne indlægge
trappetræning i deres træning. Det bedste ved denne proaktive løsningen er, at kommunen sparer penge.
2.12.2020
Ernst Lykke Nielsen
Gymnastikforeningen Køge Bugt

3

Til: Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge. Fremsendt pr. email til tmf@koege.dk
Høringssvar vedrørende Lokalplan 1095 – Daginstitution og idræt ved Ravnsborg. Tillæg
nr. 10 til Køge Kommuneplan 2017
Høringssvar er afgivet på vegne af Firmaidræt Køge, Ravnsborghallen og Køge Badminton
Klub.
Padel
Intro
Firmaidræt Køge, Ravnsborghallen og Køge Badminton Klub har i fællesskab og for egne
midler etableret 2 padelbaner, inkl. lysanlæg, hyggekrog, flisegang med bænke, mv. I
daglig tale ”Køge Padel Center”
Padelbanerne blev placeret efter forudgående og konstruktiv dialog med Køge Kommune.
KPC blev indviet den 13. juni 2020.
Status
Vi synes selv, at KPC har været en succes. Der er skabt et nyt og moderne idrætstilbud til
borgerne, som bidrager til at det samlede idrætsanlæg ved Ravnsborg er alsidigt og
attraktivt for beboerne såvel som kommende tilflyttere.
Køge Kommune har en idrætsstrategi med målsætningen om at mindst 50 procent af
kommunens borgere er med i en idrætsforening og mindst 75 procent er idrætsaktive i
2025. I løbet af de første fem måneder har mere end 600 spillet padel i KPC, hvilket placerer
KPC på et niveau blandt de største foreninger i Køge Kommune.
Bevarelse af anlæg
Vi mener, at den nuværende placering på det samlede anlæg, har vist sig at være optimal.
Der er skabt en ”krog” med læ, cafeteria, udemøbler i god harmoni med padelbanerne og
flisegang. Spillerne kan lide miljøet og bliver ofte siddende eller møder op tidligere og
kigger på spillet. Når padelspillet udvikler sig yderligere på landsplan, vil der komme
turneringer og turneringskampe, og her er vores placering også meget hensigtsmæssig, da
tilskuere vil kunne følge spillet.
Vi tror også på, at placeringen kan bidrage til at hæve omsætningen i cafeteriet, hvilket der
er behov for.
På den baggrund skal vi i meget høj grad henstille, at placeringen af padelbanerne
bibeholdes, jf. Lokalplan 1095. Alt andet vil være uhensigtsmæssigt og ødelæggende for
den kultur, der er skabt.
Vi vil samtidigt kraftigt opfordre til at dagsinstitution, gymnastik- og tumlehal, mv. placeres
således, at skyggevirkning undgås, ikke mindst af hensyn til den sydlige padelbane,
cafeteria samt hyggekrog.

Udvidelse af anlæg
Som følge af den store interesse har vi fået kapacitetsproblem. Ofte kan spillerne ikke
komme til at spille, da banerne er optaget. Dertil kommer, at alt peger på, at endnu flere
gerne vil spille padel. Og det skal de helst gøre i Køge, og ikke i de omkringliggende
kommuner.
Vi har derfor et meget stort ønske om, at der kan etableres yderligere 3-4 baner, og gerne i
forlængelse af de nuværende baner, altså mod nord. Det er samtidig vores plan at lade en
eller to af banerne overdække, således at der kan spilles hele året.
På den baggrund skal vi venligst bede om at den påtænkte udvidelse bliver indarbejdet i
Lokalplan 1095.
Parkeringsforhold
Vi er meget betænkelige, om parkeringspladsens størrelse kan klare flere biler; den bør
derfor udvides.
Dette også selvom der er planlagt ca. 25 flere parkeringspladser.
På den sydvestlige del af området bliver der etableret parkeringspladser til 25 biler.
Til daglig er det ok, her tænkes på personale parkering til ny daginstitution.
Ved store stævner i Ravnsborghallen kan denne P-plads og Ravnsborglund administreres af
Ravnsborghallen, der kan bemande parkeringspladsen med ”anvisningsvagt”, så der bliver
parkeret forsvarligt.
Ved dette tiltag tror vi også, der kan parkeres mere end 25 biler.
På hverdage uden for arbejdstid bør denne P-plads ikke benyttes (opsætning af skilte med
”parkering forbudt”).
Ved store arrangementer kan der benyttes vendbare skilte (eller bare en sort sæk over Pforbud skilt).
Bemærk: På Ravnsborgvej bliver der parkering forbudt. Måske kunne beboerne tro, der er
gratis parkeringsmulighed på denne P-plads (kun gisning), derfor bør ”parkering forbudt”
skilt opsættes.
Indenfor det nuværende parkeringsareal nord/øst for Ravnsborghallen kan vi forstå, at der
ud for bowlingcentret og et stykke ned mod Egøjevej ryddes nogle buske/træer, for at få
flere parkeringspladser.
Vi foreslår, at dette gøres hele vejen ned mod nord (mod Egøjevej). Dette giver mulighed
for yderligere en del ekstra P-pladser.
Vi vil også foreslå, at der inddrages græsarealer på Ravnsborg stadion mod Egøjevej som
udlægges til P-pladser .

Det kan ske ved beskæring/fældning af træer/buske samt inddragelse af lidt areal på
Ravnsborg Stadion, alt sammen nord for nuværende P-plads.
Såfremt der er behov for spørgsmål eller kommentarer er I velkomne!
Venlig hilsen
Firmaidræt Køge v/Finn Nielsen, formand
Ravnsborghallen v/Helle Watts, formand
Køge Badminton klub v/Steen Fladberg, formand
Venlig hilsen
Steen Fladberg
Formand
Mail: formand@koegebadminton.dk
Mobil: 2332 8395

Finn Nielsen
Formand
Mail: finn.nielsen@os.dk
Telefon: 29 39 71 74

Helle Watts
Formand
Mail: wattsidk@gmail.com

Vedr.: Indsigelser, ændringsforslag og synspunkter til Lokalplan forslag 1095 –
Daginstitution og Idræt ved Ravnsborg.
Indsigelse:
I forbindelse med offentliggørelsen af Lokalplan 1095, har jeg på vegne af de 12 familier,
som er nævnt i Lokalplanen side 7 (Ravnsborgvej 5-27) en meget kraftig indsigelse til
lokalplanen i afsnittet ”Bestemmelser” side 18 til den nævnte vejadgang paragraf 4 pkt 4.14.2, samt 4.4 og kortbilag 2.
Her har vi med ”bekymring” måtte konstatere, at man vil forlænge den eksisterende
grusvej til en vendeplads bag den nye daginstitution, som officielt skal bruges af brand- og
redningskøretøjer, renovation og vareindlevering, samt handicap parkeringsplads.
Men når ”stressede forældre” i biler skal aflevere og afhente deres børn til den nye
institution og opdager de 25 grus parkeringspladser, vist kort 2, samt den nye store
vendeplads, gider forældrene ikke at bruge de nye planlagte parkeringspladser mod nord
(side 16 og kort 2), for at gå med børnene ad den planlagte sti (kort 2) til institutionens
hovedindgang, som forhåbentlig kommer til at vende mod nord. Dette blev omtalt af
byplanlægger Marlene Wilhjelm, under behagelig telefonsamtale, onsdag den 11.
november 2020.
Det var ikke muligt at deltage i det digitale borgermøde tirsdag den 3. november 2020,
grundet tekniske problemer hos Køge Kommune, derfor måtte undertegnede ringe op og
spørge ind til lokalplan forslaget.
Hvordan vil man i øvrigt forhindre, at forældrene i deres bil i det daglige vil bruge
”bagindgangen” i de nye bygninger ved vendepladsen?
Den store bekymring, som vi beboere har ved den nye lokalplan er begrundet i de meget
kedelige erfaringer, som vi har høstet igennem årene fra 2013 og til nu.
Desværre bruges brandvejen med ”ærindekørsel tilladt” og de 25 nødgrus
parkeringspladser til uvedkommende og til tider stærk kørsel, samt uvedkommende
parkering også af store lastbiler i flere dage.
Endvidere har vi igennem sommermånederne oplevet flere ugentlige besøg af en
”stavkampsportsforening” med ca 10-15 medlemmer, komme i deres biler, parkere på grus
parkeringen og bruger området til at træne ”stavkampsport”, og da der ikke er adgang til
toiletter bruger man buskene mm.
Oven i dette kommer så, som vi beboere har forstået lokalplan forslaget, og som
byplanlægger Marlene Wilhjelm gav udtryk for, under den tidligere nævnte telefonsamtale,
at man vil tillade brug af de 25 nødgrus parkeringspladser til den nye daginstitution, selv
om der bliver anlagt 20 nye parkeringspladser mod nord.
Det vil sige, vi får endnu flere daglige til-og fra kørsler af forældre med børn til
institutionen, samt store renovations og catering lastbiler ugentlig.

I lokalplanen 1036 fra 2013, blev vi beboere her i AB Ravnsborg 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.
På et senere tidspunkt fik vi opsat et træplankeværk efter megen presseomtale (se
artiklerne i Dagbladet den 26. februar 2015, samt den 21. marts 2015), for at undgå lys fra
billygter, holdende på nødparkeringspladsen direkte ind i vores boliger, hvilket er meget
generende. Dette plantebælte og plankeværk er for øvrigt igennem årene overhovedet
ikke vedligeholdt af ETK, som ellers har meget travlt med at slå græs i selve
Ravnsborglund med deres nye store maskiner, samt fælde TRÆER! uden tilladelse. Dette
fik undertegnede heldigvis stoppet efter møde med Teamleder Henrik Hartington fra ETK i
februar 2020.
Så nu får vi beboere her i AB Ravnsborg endnu mere biltrafik, støj, støv og ”bilos” meget
tæt på vores boliger. TAK FOR DET!
Ændringsforslag:
Vi beboere her i AB Ravnsborg er på ingen måde imod den nye daginstitution og
gymnastik tumlehal, men vi mener, at der er nogle store generelle miljø- og
naboproblemer i den nye lokalplan 1095, som den er fremlagt indtil nu og som skal rettes
inden den endelige vedtagelse.
Vi har derfor nogle ændringsforslag og synspunkter, som vi forventer at byplanlægger og
især politikerne vil ”lytte til”, som Marlene Wilhjelm gav udtryk for under tidligere omtalte
telefonsamtale.
1. For det første og som tidligere indsendte forslag den 24. maj 2020:
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, og med særlig henvisning fra
arrangøren og halbestyrelsen. Se venligst i lokalplanen 1095 under redegørelse
side 9, 3. afsnit ovenfra. Det nuværende skilt som er opsat ud til Ravnsborgvej
”Ærindekørsel tilladt” ændres til: ”Kun Indkørsel med særlig tilladelse”. Dette vil løse
vores nuværende, og før omtalte problemer og undgå nye problemer.
2. Lad den eksisterende jord/støj vold ligge, den nye hal kan sagtens være der
alligevel.
3. Anlæg de nye daginstitutionsbygninger mm. mod nord og vest i byggefeltet. Se
kortbilag 2 ifm den nye hal.
Dette vil kræve, at man flytter padel banerne, som det nævnes i lokalplan 1095 i
redegørelsen side 5 og 7 i de næstsidste afsnit, hvor man skriver at, ”Banerne kan
flyttes til en ønsket placering mod nord og ud for Ravnsborg Hallens motionscenter
og hovedindgang.

I øvrigt er den nuværende placering af disse baner, efter manges mening, ikke
ordentlige gennemtænkt. Hvem har i øvrigt givet tilladelse til disse baner? og er
tilladelsen givet, mens man påbegyndte planlægningen af lokalplan 1095?
Synspunkter:
Vedr.: Ændringsforslag 1:
Hvis dette kan gennemføres, bom mod vej, samt nyt skilt, vil det være ”årets bedste
julegave” til os beboere her i AB Ravnsborg.
Vedr.: Forslag 2:
Jordvolden som blev etableret i 2013 ved gymnastikforeningens byggeri af den nye
springcenterhal, var en løsning de fik lov til, så de kunne spare penge til bortkørsel,
samt forureningskontrol af jorden.
Hvis man nu vælger at fjerne jorden, vil denne store regning havne hos os
skatteborgere. Derfor er det nok en del billigere, at flytte de fejlplacerede
padelbaner.
Derudover er den nuværende jordvold en glimrende støjvold ind til naboerne på
Obovej, det er jo nok ikke kun lyden af ”klassisk musik” de får fremover.
Vedr.: Forslag 3:
Hvis man går tilbage til ”Lokalplanopstart for daginstitution ved Ravnsborghallen”,
fra den 6. maj 2020, fra Køge kommune Byg- og Planafdeling, kan man se en
tegning, som viser forslag til de nye bygningers placering mm.
En sådan tegningsskitse mangler i lokalplan 1095, hvor man kan se de kommende
nye bygningers placering i byggefeltet.
Se venligst lokalplan 1095 kort 2.
Men, hvis man holder tegningen side 5 og kort 2 i 1095, op mod hinanden, kan man
tydeligt fornemme den ”panik” der øjensynligt er opstået i Byg- og planlægnings
afdelingen, efter beboerprotester fra juni 2020, mod de skitserede adgangsveje 1
og 2, og her konstaterer afdelingen dette problem. Man har forhåbentligt været ude
”og besigtige området” efterfølgende.
HOV! Vi kan jo slet ikke anlægge adgangsvej 1 med vendeplads, der ligger en del
bygningsdele mm i vejen? Nåh, men så forlænger vi da grusvej 2, fjerner støjvolden
fra 2013 og ”banker” en vendeplads ned, lige op af naboerne på Obovej, så kan
disse beboere da bare senere søge om at få et lille plantebælte og lysindfalds
plankeværk, ligesom beboerne fik i AB Ravnsborg i 2015/2016, efter megen kamp.
Ja, og fjernelsen af den irriterende jordvold, den udgift ”lægger” vi bare ind i
institutions byggeprojektet; så sparer gymnastikforeningen penge igen, og
skatteborgerne, de opdager da ikke noget, og miljøvurdering, jamen den behøver vi
nok ikke at bruge tid på?

Så er der politikerne i Teknik- og Miljøforvaltningen og dem i byrådet? Ja, hvad med
dem? De er da ligeglade, de gider ikke at bruge tid på 1095, det er alt for
besværligt.
Hertil skal bemærkes, at Marlene Wilhjelm, i den tidligere nævnte telefonsamtale
den 11. november 2020, gav udtryk for, at vi her i AB Ravnsborg endelig skulle
indsende en indsigelse, og at politikerne vil LYTTE, men at man også vil hurtig i
gang.
Tilbage til ændringsforslag 3.
Hvis man kigger på før omtalte billedtegning på side 5, kan man se, at placeringen
af ny hal og tumlehal, sagtens kan ligge op til jordvolden, som naturligvis bliver
bevaret; det vil være dumt andet.
Så flyttes padelbanerne, og her anlægges dagtilbuds bygningerne mm mod nord,
herved opstår der en slags Akade, hvor alle hovedindgange vender ud til.
Nu skal brugerne til den nye daginstitution og hallerne mm, kun gå ind ad en vej, fra
den store parkeringsplads mod nord, hvor den eksisterende handicapparkering
nemt kan udvides.
Hvis man så er ”rigtig smart”, anlægges en lukket gangforbindelse imellem
springcenter hallen og den nye gymnastik hal, udført i en inspirerende
glaskonstruktion. Vi ved, at det er et stort ønske fra gymnastikforeningens
medlemmer.
Så har man pludselig et dejligt, aflukket AKADE miljø, hvor forældre kan vente på
børnene, slappe af efter en fodbold/padel kamp, og Ravnsborg cafeen kan have
udeservering mm., dette kunne være meget attraktivt:
Andre fordele:
1. Fælles containerplads
2. Kun et afleverings- og afhentningssted til store renovations- og caterings
lastbiler.
3. Parkeringspladsen mod nord er rigelig stor til den daglige drift.
4. Kun en indkørsel fra Ravnsborgvej.
5. Måske kan Ravnsborg cafeens køkken levere mad til den nye daginstitution?
6. Ingen naboproblemer til Obovejs kvarteret, samt beboerne i AB Ravnsborg.
Til sidst, håber vi at denne indsigelse, på opfordring af byplanlægger Malene
Wilhjelm, bliver taget seriøst op af Teknik- og Miljøforvaltningen og i byrådet, og at
man vil inddrage alle berørte parter til en positiv dialog vedr. lokalplan 1095.

Høringssvar til lokalplan 1095.
Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi som udgangspunkt er glade for flere aktiviteter ved
Ravnsborg.
Grønne områder/boldbaner
Vi håber, at man vil sikre at bevare de grønne områder (herunder fodboldbaner), der er
ved Ravnsborg.
Udover at vi I Køge FC bruger en stor del af arealet ved træning og kampe, så bruges
området også af andre foreninger, borgere, herunder børn som bor i nærområdet samt
diverse offentlige arrangementer. I weekenderne bruges det grønne område til fodbold,
rundbold løb mm.
Området omkring Ravnsborghallen er de seneste 10 år især blevet udbygget med
forskellige typer af boliger, og der er ikke mange grønne områder tilbage - vi mener derfor
det er vigtigt at bevare det som rekreativt areal.
Køreareal
Vi har en del børn, som selv transporterer sig til fodbold. Man bør derfor være opmærksom
på, at børn vil krydse kørearealet i den sydlige del af lokalplanområdet.
Omklædning og klubhus
Køge FC er en lille fodboldklub, men vi vokser stødt i medlemstal.
Vi mangler dog at kunne tilbyde ordentlige omklædningsfaciliteter i forbindelse med kampe
og træning. Vi låner omklædning af Ravnsborghallen, men kommer i sidste række, når der
er andre aktiviteter i hallen, og vi har i nogle sæsoner stået uden omklædning – hvilket har
været en udfordring for både egne og udefrakommende hold samt dommere.
Mulighed for omklædning før og efter kamp og træning er vigtigt at kunne tilbyde egne og
udefrakommende hold. Det er vigtigt for sammenholdet og fællesskabet, da det i
omklædningsrummet ofte er der, hvor der bliver snakket efter kampe og træning – både
om sejrene og nederlagene.
Vi har derfor et stort ønske om, at der kommer flere omklædningsrum ved Ravnsborg, som
vi kan benytte os af.
Vi mener, at kommunen bør sørge for at der etableres nogle omklædningsrum, som er
kommunens egne. På den måde kan de foreninger, som ikke har råd til selv at opføre
omklædningsrum, bruge kommunens omklædningsrum.
Den nye hal er i gang med at blive projekteret, og i den forbindelse bør man indtænke
kommunens egne omklædningsrum.
Vi påtænker at starte nogle flere fodboldhold op for de yngre årgange her i foråret. Især for
de yngre årgange er det vigtigt, at træningen foregår i nærområdet.
Desuden ved vi, at andre fodboldklubber i Køge også kan mangle træningsbaner, og det
vil være mere attraktivt at bruge banerne ved Ravnsborg, hvis der er mulighed for
omklædning.
Vi har desuden et ønske om enten at beholde vores klublokale eller at få et tilsvarende i
den nye bygning, som kommer til at ligge mere i forbindelse med boldbanerne.

Vi har derudover haft en container med bolde, som vi skal fjerne nu, da der skal etableres
mere parkering. Vi mangler derfor plads i vores klublokale til bolde mm. Derfor ønsker vi,
at der bliver et depotrum i forbindelse med et eventuelt nyt klublokale.
Hvis vi får mere plads med klublokale, depotrum og omklædning, kan vi lettere åbne op for
flere hold og afvikle flere kampe og stævner, og sammen med Køge Kommune støtte op
om et aktivt fritidsliv.

Køge FC er en lille fodboldklub som holder til på Ravnsborg Stadion.
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.
Venlig hilsen
Bestyrelsen i Køge Fc
Lærke Johanne Thøgersen
Jakob Damgaard Møller
Theis Skov Kristiansen
Sanne Bagge Petersen
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Hej Køge Kommune
Vi er desværre lidt sent på den, men vi håber det går alligevel
Vi har lige et par punkter til Lokalplanforslag 1095 vedr. Ravnsborg Hallen, som vi også havde med på de virtuelle
borgermøde d. 3. november.
‐
‐
‐

Der bør tænkes extra p‐pladser ind, da der på nuværende tidspunkt allerede er fyldt helt op på Ravnsborgvej
ved større arrangementer.
Der holder nu biler på Ravnsborgvej udfor de nye lejligheder, der netop er byggede. I talte om på mødet at
der er p‐forbud der? Men der er ikke skilte der oplyser om dette.
På mødet nævnte I at der i dag er reserve p‐pladser på græsområdet. Det er ikke skiltet og det bliver derfor
ikke brugt i dag ved større arrangementer.

Mvh
Michael & Janne Fredslund Djarnis
Ravnsborgvej 6
4600 Køge
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Kære Køge Kommune, Planafdelingen
Den 26. november 2020 afgav vi, Firmaidræt Køge, Ravnsborghallen og Køge Badminton Klub, høringssvar i relation
til Lokalplan 1095, tillæg 10.
I høringssvaret gjorde vi opmærksom på
1. at vi i høj grad ønsker at beholde de to nuværende padelbaner
2. at vi ønsker os at der kan anlægges yderligere 3‐4 baner
3. at placeringen på Ravnsborg Stadion med gode udenomsfaciliteter er optimal, bl.a. har vi fået skabt et miljø
med mere end 700 spillere, og som bidrager til opfyldelsen af Køge Kommune´s målsætning vedrørende
idrætsdeltagelsen
4. at indtægterne går til klubberne såvel som videreudvikling af padelsporten
Imidlertid går udviklingen inden for padel meget stærkt. Nye, ofte kommercielle projekter, undersøger mulighederne
for at etablere sig, ikke mindst fordi markedet for antallet af padelbaner i Køge‐området skønnes til at være højere
end det nuværende antal.
Vi har fået en meget fin start siden etableringen i juni, og ønsker at følge med udviklingen. I modsat fald vil andre
aktører tage over. Og udviklingen har vist sig at være med fokus på indendørs baner.
På den baggrund havde vi den 21. december et virtuelt møde med Anders Ladegaard Bork, fmd. for kultur‐ og
Idrætsudvalget, og Lene Lunde Østergaard, direktør for kultur og økonomi, hvor vi redegjorde for situationen.
På mødet blev vi opfordret til at rette henvendelse til jer med det formål at få accept for at kunne fremsende et
revideret høringssvar. Vi fik kontakt til Anders Mosbæk Nielsen, Teamleder, den 22. december, hvor vi fik ok til at
fremsende et revideret høringssvar. Høringssvaret er følgelig vedhæftet denne mail.
Til info har vi
1. Ændret vores ønske fra 3‐4 baner til 4 indendørs baner, inkl. omklædning
2. I skitseform foreslået beliggenhed og vist eksempel på en padelhal.
Tak for fleksibilitet.
Venlig hilsen
Firmaidræt Køge, Ravnsborghallen og Køge Badminton Klub
PS
Til orientering blev det aftalt med Anders Ladegaard Bork og Lene Lunde Østergaard at vi til Kultur‐ og
Idrætsudvalget senest den 15. januar 2021 fremsender oplæg til, hvorledes vi planlægger projektet etableret via en
forretningsplan med bl.a. finansiering og en indledende skitse med de indendørs baner. Vi går samtidig ud fra, at vi i
bekræftende fald vores ønske accepteres, kommer i tæt dialog med jer om udformning, etc.
Som i tilfældet med de to nuværende baner forventer vi selv at stå for finansieringen uden udgifter for Køge
Kommune

Venlig hilsen
Steen Fladberg
Formand
Mail: formand@koegebadminton.dk
Mobil: 2332 8395
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Til: Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge. Fremsendt pr. email til tmf@koege.dk
Høringssvar vedrørende Lokalplan 1095 – Daginstitution og idræt ved Ravnsborg. Tillæg
nr. 10 til Køge Kommuneplan 2017
Høringssvar er afgivet på vegne af Firmaidræt Køge, Ravnsborghallen og Køge Badminton
Klub.
Padel
Intro
Firmaidræt Køge, Ravnsborghallen og Køge Badminton Klub har i fællesskab og for egne
midler etableret 2 padelbaner, inkl. lysanlæg, hyggekrog, flisegang med bænke, mv. I
daglig tale ”Køge Padel Center”
Padelbanerne blev placeret efter forudgående og konstruktiv dialog med Køge Kommune.
KPC blev indviet den 13. juni 2020.
Status
Vi synes selv, at KPC har været en succes. Der er skabt et nyt og moderne idrætstilbud til
borgerne, som bidrager til at det samlede idrætsanlæg ved Ravnsborg er alsidigt og
attraktivt for beboerne såvel som kommende tilflyttere.
Køge Kommune har en idrætsstrategi med målsætningen om at mindst 50 procent af
kommunens borgere er med i en idrætsforening og mindst 75 procent er idrætsaktive i
2025. I løbet af de første fem måneder har mere end 600 spillet padel i KPC, hvilket placerer
KPC på et niveau blandt de største foreninger i Køge Kommune.
Bevarelse af anlæg
Vi mener, at den nuværende placering på det samlede anlæg, har vist sig at være optimal.
Der er skabt en ”krog” med læ, cafeteria, udemøbler i god harmoni med padelbanerne og
flisegang. Spillerne kan lide miljøet og bliver ofte siddende eller møder op tidligere og
kigger på spillet. Når padelspillet udvikler sig yderligere på landsplan, vil der komme
turneringer og turneringskampe, og her er vores placering også meget hensigtsmæssig, da
tilskuere vil kunne følge spillet.
Vi tror også på, at placeringen kan bidrage til at hæve omsætningen i cafeteriet, hvilket der
er behov for.
På den baggrund skal vi i meget høj grad henstille, at placeringen af padelbanerne
bibeholdes, jf. Lokalplan 1095. Alt andet vil være uhensigtsmæssigt og ødelæggende for
den kultur, der er skabt.
Vi vil samtidigt kraftigt opfordre til at dagsinstitution, gymnastik- og tumlehal, mv. placeres
således, at skyggevirkning undgås, ikke mindst af hensyn til den sydlige padelbane,
cafeteria samt hyggekrog.

Udvidelse af anlæg
Som følge af den store interesse har vi fået kapacitetsproblem. Ofte kan spillerne ikke
komme til at spille, da banerne er optaget. Dertil kommer, at alt peger på, at endnu flere
gerne vil spille padel. Og det skal de helst gøre i Køge, og ikke i de omkringliggende
kommuner.
Vi har derfor et meget stort ønske om, at der kan etableres yderligere 4 baner, indendørs,
og gerne i forlængelse af de nuværende baner, altså mod nord.
Neden for har vi skitseret, foreløbigt, hvordan og hvor vi kunne ønske os udvidelsen:

På den baggrund skal vi venligst bede om at den påtænkte udvidelse bliver indarbejdet i
Lokalplan 1095.
Vi er opmærksom på at såfremt vi kan opnå tilladelse til projektet skal i tæt i dialog om
endelig udformning.
Parkeringsforhold
Vi er meget betænkelige, om parkeringspladsens størrelse kan klare flere biler; den bør
derfor udvides.
Dette også selvom der er planlagt ca. 25 flere parkeringspladser.
På den sydvestlige del af området bliver der etableret parkeringspladser til 25 biler.

Til daglig er det ok, her tænkes på personale parkering til ny daginstitution.
Ved store stævner i Ravnsborghallen kan denne P-plads og Ravnsborglund administreres af
Ravnsborghallen, der kan bemande parkeringspladsen med ”anvisningsvagt”, så der bliver
parkeret forsvarligt.
Ved dette tiltag tror vi også, der kan parkeres mere end 25 biler.
På hverdage uden for arbejdstid bør denne P-plads ikke benyttes (opsætning af skilte med
”parkering forbudt”).
Ved store arrangementer kan der benyttes vendbare skilte (eller bare en sort sæk over Pforbud skilt).
Bemærk: På Ravnsborgvej bliver der parkering forbudt. Måske kunne beboerne tro, der er
gratis parkeringsmulighed på denne P-plads (kun gisning), derfor bør ”parkering forbudt”
skilt opsættes.
Indenfor det nuværende parkeringsareal nord/øst for Ravnsborghallen kan vi forstå, at der
ud for bowlingcentret og et stykke ned mod Egøjevej ryddes nogle buske/træer, for at få
flere parkeringspladser.
Vi foreslår, at dette gøres hele vejen ned mod nord (mod Egøjevej). Dette giver mulighed
for yderligere en del ekstra P-pladser.
Vi vil også foreslå, at der inddrages græsarealer på Ravnsborg stadion mod Egøjevej som
udlægges til P-pladser .
Det kan ske ved beskæring/fældning af træer/buske samt inddragelse af lidt areal på
Ravnsborg Stadion, alt sammen nord for nuværende P-plads.
Såfremt der er behov for spørgsmål eller kommentarer er I velkomne!
Venlig hilsen
Firmaidræt Køge v/Finn Nielsen, formand
Ravnsborghallen v/Helle Watts, formand
Køge Badminton klub v/Steen Fladberg, formand
Venlig hilsen
Steen Fladberg
Formand
Mail: formand@koegebadminton.dk
Mobil: 2332 8395

Finn Nielsen
Formand
Mail: finn.nielsen@os.dk
Telefon: 29 39 71 74

Helle Watts
Formand
Mail: wattsidk@gmail.com

