
 
 

 
Følgegruppe om planlægning for Universitetssygehus Køge 
 
Tak fordi du vil være med i følgegruppen om/for Køge Kommunes forslag til 
lokalplan, kommuneplantillæg og VVM redegørelse for Universitetssygehus 
Køge.    
 
Du har meldt dig til følgegruppen, da du deltog i Køge Kommunes informati-
onsmøde den 27. november 2013 om planarbejdet for Universitetssygehu-
set.  
 
Idéfasen forud for udarbejdelse af lokalplan, kommuneplantillæg og VVM 
redegørelse varer til den 18. december 2013.  

  

 
Returadresse: 
Køge Kommune, Byg og Plan 
Torvet 1, 4600 Køge 

    
    

Teknik- og Miljøforvaltningen 

Byg og Plan 

 Att:  
Tilmeldt til følgegruppe om planlægning for  
Universitetssygehus Køge 

 Dato Dokumentnummer  Sagsnummer 

 16-12-2013 2013-213247 2013-7058 
 

Køge Rådhus 
Torvet 1 
4600 Køge 
 
www.koege.dk 
 
Tlf. 56 67 67 67 
Fax 56 65 54 46 
 
Kontakt: 
Casper Toftholm 
Direkte tlf. +45 55 67 65 85 
TMF@koege.dk 

 
Køge Kommune opfordrer alle jer i følgegruppen til at komme med inputs i 
idéfasen: Send jeres idéer og synspunkter til os på mail: tmf@koege.dk eller 
til 
 

Køge Kommune 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Torvet 1 
4600 Køge 

 
I januar 2014 holder følgegruppen sit første møde sammen med repræsen-
tanter fra Køge Byråd og Køge Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning. Der 
vil være et – to efterfølgende møder i følgegruppen. På det første møde vil 
Køge Kommune præsentere de idéer og synspunkter, som er fremsat i idéfa-
sen.  
 
Du får mulighed for at kommentere på denne opsamling og komme med 
supplerende bemærkninger. Du vil således bidrage til at holde Køge Kommu-
ne informeret omkring, hvilke temaer, der er opmærksomhed på lokalt i for-
bindelse med planlægningen for Universitetssygehus Køge. Bemærkninger 
fra følgegruppen vil indgå i VVM redegørelsen på linje med idéer og syns-
punkter, som er fremsat i idéfasen.  
 
Datoen for følgegruppens møde i januar kan først lægges helt fast, når det 
nyvalgte Byråd har udpeget sine deltagere. Vi sender dig en invitation til 
mødet i følgegruppen så snart, det er muligt.   
 
 

 Side 1 / 2 

mailto:tmf@koege.dk


 

 

 Dato Sagsnummer Dokumentnummer  

 11-12-2013 2013-7058 2013-213247  
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Vi ser frem til at høre fra dig – og til at møde dig i januar 2014. 
 
Venlig hilsen 

Casper Toftholm 
Byg- og Planchef 
casper.toftholm@koege.dk 
Tlf. direkte: 56 67 65 85 
Mobil.: 22 60 20 17 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Torvet 1, 4600 Køge 
56 67 67 67 
www.koege.dk 
 

mailto:casper.toftholm@koege.dk
http://www.koege.dk/

