Lellinge Beboerforening
v/ Karen Pedersen
Byledet 4
4600 Køge

Lellinge den 24. april 2005

Til:
HUR
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby

Høringssvar til forslag til Regionplan 2005
Lellinge Beboerforening er meget tilfredse med, at der i forslaget er lagt op til, at udviklingen i
regionen skal foregå inden for ”fingerplanens” rammer. Beboerforeningen mener, at der ikke skal
tillades byggeri i de grønne kiler, samt at stationsnærhedsprincippet fastholdes. Lellinge
Beboerforening ønsker, at de grønne kiler forlænges, samt at den 4. grønne ring etableres. En
konsekvent og klar opdeling mellem land og by, ønsker beboerforeningen fastholdt og styrket, så en
snigende byudvikling ikke finder stede uden for ”fingerplanens” rammer. Men også for at sikrer det
værdifulde - og det smukke - i regionens landsbyer.
Det er beboerforenings opfattelse, at en hurtigere og kraftigere erhvervsudvikling i Roskilde og
Køge områderne, end den som der er lang op til i forslaget, vil komme yderområderne til gavn. Det
er vores opfattelse, at det vil være mere acceptabelt at pendle fra det sydlige sjælland, samt fra
Lolland og Falster, og frem til Køge eller Roskilde, end at pendle helt op til det centrale
København. Derfor ønsker beboerforeningen, at erhvervsudviklingen i Roskilde og Køge
områderne skal gives mulighed for at udvikle sig hurtigere og kraftigere.
En velfungerende og effektiv infrastruktur, er forudsætningen for, at hovedstadsregionen skal
vedblive med at være et godt sted at bo og arbejde. Samt forudsætningen for, at det vil være muligt
at tiltrække nye virksomheder. Det er beboerforeningens opfattelse, at HUR både meget ”højt”,
samt med det stille diplomati, skal arbejde langt mere effektivt for, at der findes midler til en hurtig
gennemførelse af alle vej og baneprojekter. Også overhalingssporene på S-banen mellem Hundige
og Vallensbæk. At der er bygget motorveje i Vestdanmark, i det omfang som der er, før
problemerne er løst i hovedstadsområdet, virker tåbeligt.
Lellinge Beboerforening ønsker, at der udarbejdes en plan, som løser problemerne i den indre by.
F.eks. ved at der etableres parkering og kollektiv transport fra indfaldsvejene og ind til centrum.
At der sikres grønne stier på tværs af kommunegrænser, langs hele regionens kyststrækning, samt i
landskabsmæssige værdifulde områder, går Lellinge Beboerforening varmt ind for.
Beboerforeningen ville ønske, at det i Regionplanen blev sikret, at der skal placeres stier i nævnte
områder, så enkelt personer og snævre interesseorganisationer ikke så let kan forhindre stierne. Et
eksempel på hvad disse mørke kræfter kan udrette, er den del af Køge Å stien som løber i Køge
Kommune.
Med venlig hilsen
____________________________________
Karen Pedersen / Jan Meilby

