Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Claus Vejgaard <cv.475@edc.dk>
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Opfølgning
Afmærket

Kære Køge kommune – Planafdelingen - til brug for behandling af landzonetilladelse..
Jeg sælger grunde i Slimminge for Per Kjeldal, på Lærkegårdsvej. I den forbindelse fik jeg hans
ejendomsskatteopgørelser og han havde fået vedlagt ejendomskattebilletten for Slimmingevej 677. Her kunne jeg
se at den var vurderet endnu højere end grunde på Lærkegårdsvej. Dette måtte indikere en byggeret.
Jeg sendte derfor en forespørgsel den 10. dec. 2019 til Køge kommune om der var mulighed for bebyggelse med
privat bolig.
Køge kommune spørger dagen efter om hvilket matr. Nr. det drejer sig om og jeg skriver til Pia Hvidtfeldt Nielsen, at
det er Slimmingevej 677.
Der er stille meget længe og jeg tillader mig at rykke for et svar 25. juni 2020.
Mailen er rundt på Rådhuset og jeg får svar 10. juli 2020, fra Anders Mosbæk Nielsen om at man kan have en
berettiget forventning om at der kan forventes landzonetilladelse i landzonen.

Med baggrund i dette sætter vi arealet til salg og finder nogle gode købere, som laver et fint projekt på arealet.
Dette vil kunne runde landsbyen af og de vil bygge i tråd med den lokalplan som gælder for Slimminge.

Håber dette giver mulighed for at imødekomme deres ønsker om en god fremtid i Slimminge.

Med venlig hilsen
Claus Vejgaard
Ejendomsmægler MDE, Indehaver
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Denne e-mail, og enhver fil der er tilknyttet denne, er fortrolig og kun henvendt til de adresser, der er listet ovenfor. Den må
derfor ikke sendes eller kopieres til andre personer end disse. Hvis du ikke er den tilsigtede modtager, skal vi venligst bede dig
give besked herom til EDC Gruppen a/s ved at returnere e-mailen omgående og herefter slette og fjerne den. Denne e-mail understøtter kryptering (TLS).
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