
Køge kommune 

Rådhuset 

Torvet 1, 4600 Køge 

Att.: Borgmester Marie Stærke  

(E-mail: marie.staerke@koege.dk)  

 

     Køge den 1. august 2013  

 

 

Vedr. etablering af det nye supersygehus i Køge  

 

Kære Marie, 

Jeg retter henvendelse til dig på foranledning af det afholdte informationsmøde omkring det nye 

supersygehus i Køge, informationsmøde afholdt hos 3F i Ølby d. 10/6-2013.  

Først og fremmest vil jeg tilkendegive, at vi er stolte over, at en sådan opgave og mulighed kommer til vores 

by. Det er stort og vil på rigtig mange fronter bidrage til vores byliv og byens fremtidige vækst, godt gået. 

Dernæst er vi som grundejerforening lidt bekymret omkring nogle punkter, som vi via denne henvendelse 

ønsker belyst og gå i dialog omkring. Vores grundejerforening består af 140 parcelhuse beliggende på 

Padborgvej, Oddervej og Oksbølvej i Ølby/Køge, alle parceller som grænser op til Køge Sygehus.     

På informationsmødet, afholdt hos 3F, havde jeg kort fornøjelsen af at hilse på dig, og fik kort omtalt et par 

af vores bekymringer i forbindelse med etableringen.  

I og med at vores parceller grænser op til Køge sygehus, så er en af vores største bekymringer, etableringen 

af den nævnte skovparkering. I dag har vi stort set ikke udsyn til Køge sygehus, grundet de træer og buske 

som indhegner Køge sygehus. Det er et levende hegn, som vi absolut ønsker bevaret, specielt nu hvor der 

vil blive bygget op i 9-11 etager. 

Det nuværende levende hegn består af ”2 faser”, en ”inderside” som består af flere rækker høje træer og 

en ”yderside” som består af et lavere buskads. Kombinationen giver den højde og tæthed af beplantning 

som gør, at parcellernes udsyn til sygehuset er meget begrænset.  

Vi vil derfor opfordre til, at begge ”faser” bliver bevaret, så vi dermed ikke får direkte udsyn til et 9-11 

etagers byggeri, uanset hvor smukt og flot design det bliver. 
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Der ud over har vi spørgsmål til følgende punkter: 

Trafikforhold til/fra Ølby Centreret/stationen 

Der vil med yderligere 3-4000 arbejdspladser blive en markant øget trafik omkring Lykkebækvej og 

Stensbjergvej. Det kan ikke undgås. Vi mener at I bør overveje, at etablere nye cykelstier eller 

gangtunnel/bro til/fra Centret og stationen. Dette for at give en større trafiksikkerhed til alle områdets 

cykellister og fodgængere. 

Parkeringsforhold  

I kombination eller i stedet for skovparkering, hvorfor etableres der så ikke en parkeringskælder? 

Det vil på flere punkter have store fordele for vores område, dels gøre parkering og trafikforholdene på de 

omkringliggende veje mindre og dels gøre trafikforholdene mindre risikable for vores beboere.  

Høringssvar  

Kan vi som nabo og forening forvente at blive indkaldt som ”høringsberettiget” til de kommende høringer, 

der vil være omkring etableringsplanerne for sygehuset? 

 

Jeg håber, at du ser positivt på vores henvendelse og imødeser gerne din/jeres tilbagemelding på vores 

punkter.  Ligeledes, at du/I vil tage vores største bekymring omkring den planlagte skovparkering med i 

jeres betragtninger og planlægning. Det vil være dejligt og prisværdigt, at den endelige løsning ender 

positivt ud for alle parter.  

 

Med venlig hilsen 

 

Michael Andersen 

Formand for grundejerforeningen Norsvej 

www.Norsvej.dk  

 

(Michael Andersen, Padborgvej 11, 4600 Køge / Telefon 2949 8334) 

http://www.norsvej.dk/

