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Spørgsmål til byrådet d. 26-01-2021:
Jeg har med undren konstateret, at der arbejdes på at etablere en vej
lige igennem vores ejendom (Moltkesvej 68, 4690 Haslev) uden at vi er
blevet orienteret om det!!
Vi fik først aktindsigt i sagen i går (d. 25-01-2021) efter EGEN
henvendelse til Faxe kommune.
Jeg har også konstateret at Bregentved gods har været til møde om
denne vej d. 02-12-2020. Hvorfor var vi ikke inviteret??
Vi kan læse at denne sag med vejen haster meget - men hvorfor?? Der er
tilsyneladende mange andre uafklarede punkter, så vi forstår ikke at
denne sag haster så meget.
Er der nogle interessanter der tages særligt hensyn til??
Hvorfor haster det også så meget at få linjeføreringen på plads,
så jordbundsprøver og støjundersøgelser mv må vente?
Hvorfor rykker man vejens placering for at den ikke skal løbe lige op
ad bebyggelse, når man så laver ny bebyggelse lige op ad den nye vej?
SKAL vejen etableres, bør man så ikke se på muligheden for at rykke
vejen længere ned mod skoven?
Og hvorfor starte ud med så dårligt et projekt, at man allerede på
forhånd kan se at støjdæmpende foranstaltninger er nødvendige??
Bør vejen ikke vente, så trafikken presses ud til de nordvente ramper
der bliver etableret ved Ulse??
Hvorfor står der at jeg har søgt om at udstykke “et par” grunde?
Jeg har søgt om at udstykke HELE arealet (dette skete efter tidligere
snak om en vej mellem gisselfeldtvej og moltkesvej 68).
Jeg har mange gange løbende rykket for svar på dette, men jeg har
aldrig fået noget - og heller ingen af disse gange er jeg blevet
orienteret om planlægningen af denne vej.
Jeg håber vi kan få en dialog snarest.
Mvh Dorthe Rasmussen

