Køge Fælles Jords kommentarer til høringssvarene
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KFJ projektet er netop at bringe mere natur ind i byen ved at øge biodiversitet og naturen på Køge
Fælles Jord, så derfor har vi samme værdi-grundlag som naboerne. Vi ønsker ro og stilhed og mere
natur i området.
Vi tilbyder endvidere mindfulness kurser både i terapihaven og i drivhuset og det er aktiviteter,
hvor stilhed og natur er i centrum.
90 % af Køge Fælles Jord er pt. afsat til natur og, rekreativ værdi i naturen.
Det jordstykke, som ligger op mod naboerne, er en lang grøn kile med ro, stilhed og natur, som
naboerne netop ønsker.
Demonstrations og kursus ligger i den modsatte ende af jorden og ligger derfor ikke op ad
naboernes huse, men længst mulig væk fra naboerne og vil derfor ikke genere dem.
Vores kurser er stille og rolige kurser om faglige begreber indenfor bæredygtighed, natur og
mindfullness. Der vil derfor ikke være støj i forbindelse med kurserne.
De fleste kurser, som kommer til at være i Demonstrations og kursushuset, kører allerede nu på
Køge Fælles Jord. Så der kommer stort set ikke yderligere trafik, da vi allerede afholder kurserne.
Disse kurser vil med demonstrationshuset blot blive flyttet længere væk fra naboerne mod syd og
indenfor i demonstrationshuset, og dermed til mindre gene for naboerne.
Køge Fælles Jord er pt. landzone men vil med den ny lokalplan i 2022 eller senere blive byzone og
derfor vil der om alle omstændigheder komme mere aktivitet etc i området. Naboerne ønsker et
landzone liv, men jordstykket er meget tæt på byen og den tunge trafik, som er på vejen har ikke
noget med KFJ at gøre.
Der er i forvejen meget trafik på Egøjevej, som vi også på KFJ er generet af. Vi forstår derfor godt
naboernes ønske om mindre trafik i området. Så det med at ønske mindre støj fra biler etc, har ikke
så meget med Køge Fælles Jord projektet at gøre. Det er trafikken fra Stevns, der til tider kommer
over Egøjevej.

Køge fælles Jord har i går og i sidste uge haft kontakt med 3 ud af de 4 huse, som har lavet indsigelsen. Vi
har haft nogle rigtig fine snakke og det viser sig, naboerne faktisk er rigtig glade for vores projekt og
benytter området flittig, følger med i søens liv etc. Der er blot et ønske om natur, stilhed og ro. Og det er
netop det samme Køge Fælles Jord ønsker at skabe tæt på byen.
Endvidere beror naboernes bekymringen meget på trafikken, som allerede er meget heftig på Egøjevej og
det har ikke noget med KFJ at gøre.
Efter mødet med naboerne er der en god stemning og forståelse blandt os alle, om at vi faktisk ønsker det
samme i området og vil arbejde for ro, stilhed, natur og mindre trafik.

