
Fra: Pia Backquist  

Sendt: 10. juni 2020 18:39 

Til: Lene Fransson 

Emne: VS: Byrådets spørgertid. 

 

De bedste hilsner :) 

Pia Backquist 

  

Fra: Pia Backquist  

Sendt: 8. juni 2020 13:41  

Til: ovive@faxekommune.dk <ovive@faxekommune.dk>  

Emne: Byrådets spørgertid.  

Hej Ole 

Jeg har et punkt til kommende Byrådsmødes spørgertid. 

I forbindelse med ejendomsstrategien har Faxe Kommune valgt at ejendommen Ny Strandvej 1 b, Faxe skal  

sælges. 

I januar måned kontaktede jeg Center for ejendomme v/Jørgen Veising med en telefonisk forespørgsel om 

at leje det gamle Dagplejehus.  

Her fik jeg det svar, at det ikke var en mulighed, idet ejendommen skulle sælges. 

Her 5 måneder senere kontakter jeg igen Jørgen Veising med forespørgsel om at leje Dagplejehuset, svaret 

er det samme. 

Dog er status på en ejendomshandel stadig den samme – ejendommen var i sidste uge endnu ikke sat til 

salg. 

I den mellemliggende periode, er det kommet frem, at Faxe Kommune har skulle sparer på bl.a børne- og  

ældreområde, da der har været et merforbrug i 2019 i forhold til budgettet. 

Det undre mig derfor, at Ejendommen på Ny Strandvej 1b stadig ikke er sat til salg, samt at man fra  

forvaltningens side afviser at udleje Dagplejehuset for en periode og derved få en lejeindtægt. Indtil videre 

ville  



det have været muligt med en lejeindtægt fra første henvendelse til nu på  5 måneder + efterfølgende  

måneder indtil et reelt salg foreligger. 

Jeg har yderligere indvilliget i at fraflytte det omtalte lejemål med meget kort varsel. 

Hvor mange ejendomme har Faxe Kommune, hvor det er hensigten, at disse skal sælges og som pt står  

tomme? 

Hvorfor vil Faxe Kommune ikke leje ejendommene ud indtil et salg bliver effektueret? 

Hvor mange penge siger Faxe Kommune derved yderligere farvel til i mistet lejeindtægt? 

Og er det ikke hensigten, at Faxe Kommune forsøger at få dækket noget af 2019’s underskud ind? 

Når der nu forefindes tomme boliger, der kan udlejes, hvorfor frasiger Faxe Kommune sig så den mulighed 

til en ekstra indtægt? 

Lige om lidt er vi boligløse, da vores hus, der har været til salg i 3 år endelig bliver solgt med meget kort  

overtagelse, så vi har brug for en midlertidig bolig. Altså - vi er interesseret i at leje, men Faxe Kommune vil 

ikke have den lejeindtægt. 

De bedste hilsner 

Pia Backquist 
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