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Deltagere 

Herfølge Borger Forening: 
H.C. Andersen, Formand 
Lissie Kirk, Bestyrelsesmedlem 
Niels Rolskov, Tessebølle bylaug 
Sonja Hansen, Foreningsrepræsentant 
 
Teknik og Miljøforvaltning: 
Bent Kirkegaard Petersen, Afdelingschef Park og Vej 
Hanne Moe, Afdelingschef Plan og Trafik 
Thøger Beknes, Afdelingschef Byg og Byg. 
Morten Suhr, Landskabsarkitekt 
 
 

Sted 
Køge Rådhus 
 
Referent 

Morten Suhr 
 
 
Møde mellem Herfølge borgerforening og Teknik- og Miljøforvaltnin-

gen vedr. div.  forhold i Herfølge by 

 
Mødet var indkaldt af Teknik- og Miljøforvaltningen med henblik på at få 
drøftet borgerforeningens kritik af forholdet til Teknik- og Miljøforvaltningen, 
som det var kommet til udtryk i Herfølge Borgerforenings formands årsbe-
retning.  
 
Bent Kirkegaard Petersen bød velkommen og beklagede, at Teknik- og Miljø 
forvaltningen har udført opgaver i Herfølge bymidte, hvor der ikke er blevet 
taget hensyn til intentionerne i Planstrategien, og hvor der ikke har været 
dialog med Herfølge Borgerforening.  
 
Dette gav anledning til drøftelse af Planstrategiens placering i planlægnings 
hierarkiet, og Borgerforeningen henviste til, at planen er godkendt i Køge 
Byråd. 
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Teknik- og Miljøforvaltningen oplyste, at det er et ønske fra forvaltningen, at 
der er en god dialog med Herfølge Borgerforening, og at der har været god 
dialog med Borgerforeningen i 2 ud af 4 aktuelle sager inden for den sidste 
periode. 
 
Borgerforeningen tilkendegav også ønsket om en god dialog. 
 
Mødet gav desuden anledning til følgende aftaler og bemærkninger: 
 
Fakta byggeriet. 
Thøger Beknes redegjorde for at byggeriet er foregået indenfor rammerne af 
den eksisterende planlægning og lovgivning, men at Byg og By gerne afven-
ter, at borgerforeningen drøfter Fakta’s ønske om en højere mur og en låge 
mod Billesborgvej. Byg og By drøfter herefter forslaget med Fakta. 
 
Borgerforeningen ser gerne, at Fakta gøres bekendt med intentionerne i 
Planstrategien. 
 
Det blev oplyst, at Fakta leverer varer som mælk og grønt inden kl. 7 om 
morgenen og at kolonialvarer leveres mellem 14 og 17 tirsdag og torsdag. 
 
Lokalplan for Brugsen. 
Borgerforeningen ser gerne, at lokalplanen for Brugsen fremrykkes mest 
muligt idet, en hurtig ombygning kan have betydning for Brugsens mulighed 
som pakkeindleveringssted for Post-danmark. 
  
Hanne Moe vil undersøge om lokalplanen kan fremskyndes. 
 
Borgerforeningen bragte forvaltningens afslag på projekter ved Herfølge 
Kirke og Herfølge jagtforening op på mødet. 
 
Det blev aftalt, at Borgerforeningen samler sammen på et projekt for en 
grøn kile langs den østlige afgrænsning af Herfølge og indkalder Teknik- og 
Miljøforvaltningen til møde for en drøftelse af forslaget inden det fremsen-
des officielt. 
 
Herfølge bymidte forskønnelse.  
Projektet er midlertidigt sat på stand by, til der igen bliver givet grønt lys 
for at bruge af bevillingen. 
 
 
 
 


