
 

 

Haslev den 14. januar 2020 

 

Kære borgmester Ole Vive og hele Faxe Kommunes byråd 

 

I maj 2018 modtog kommunen 795 underskrifter mod vedtagelse af lokalplan 500-85 om blandet boliger og 

erhverv ved Haandværkerhøjskolen. Med denne nye underskriftindsamling 

opfordrer 

3.261 
borgere, med deres underskrift 

byrådet til at stoppe arbejdet med planerne*) om boliger på Haandværkerhøjskolen i Haslev 

(*Kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan 500-85) 

 

I stedet for boligplaner vil undertegnede initiativtagere opfordre dig og hele byrådet til at arbejde på, at 

Haandværkerhøjskolen i Haslev fortsat kan være et uddannelsessted, eller anvendes til de formål, som er 

beskrevet i den gældende kommuneplan.  

Helt konkret opfordrer vi til, at kommunen meddeler EUC-Sjælland afslag på ændring af den gældende 

kommuneplanramme H-O3.  

Kun herved kan muligheden for nytænkning for Haandværkerhøjskolen bevares - og kun herved kan 

bestyrelsen for ”Haslev Efterskole, Håndværk, Design og Teknologi” få en realistisk mulighed for at forhandle 

en købspris med ejeren EUC-Sjælland, og fremskaffe den nødvendige finansiering af etablering og drift af 

efterskolen.  

Vi mener desuden, at Faxe kommune hermed kan markere sig som en uddannelses- og erhvervsvenlig 

kommune. I det netop igangsatte arbejde med planstrategi 2020 og ny kommuneplan 2021, kan kommunen 

understrege og tydeliggøre disse mål for borgere, institutioner og virksomheder, samtidig med at planer for 

boligudbygning og bosætning kan blive styret af kommunen og ikke af udefrakommende investorer.    

  
Med venlig hilsen. Initiativtagerne til underskriftindsamlingen: 
 
Carl Axel Lorentzen, Jørgen Hansen, Bent Ole Bærenholdt, Erling Hugger Jakobsen, Niels Jørgen Hansen, 
Anker Stidsen. 
 
Bilag med underskrifter og bemærkninger er vedlagt 



 

 

Bilag med underskrifter og bemærkninger  

 

Haslev den 14. januar 2020 

 

 

Bemærkninger til underskriftindsamlingen.  

Underskriftindsamlingen er foretaget i perioden 12. december 2019 og indtil afleveringen den 14. januar 
2020.  

Der er dels samlet underskrifter på blanketter og dels på ”Skrivunder.net”. Den digitale 
underskriftindsamling er blevet omtalt på Facebook-grupperne ”Vores Haslev” og ”Politik og Debat i Faxe 
Kommune” og på LinkedIn.  

Resultatet vedlægges i form af 232 blanketter med underskrifter og 13 sider udskrift fra skrivunder.net.  

Vi skal gøre opmærksom på, at et mindre antal underskrifterne er fra ”udenbys” borgere, altså borgere uden 
for Faxe Kommune. Vi mener disse underskrifter er interessante, da de viser et kendskab og et engagement i 
mulighederne for at bevare Haandværkerhøjskolen som uddannelsessted. De viser et engagement, som 
rækker langt ud over Faxe kommunes grænser. En ny håndværksefterskole, som bestyrelsen arbejder på, vil 
jo også tiltrække elever fra hele landet, så ambassadører uden for Faxe kommune er vigtige.   

Med venlig hilsen  

  
Initiativtagere til underskriftindsamlingen: 
 
Carl Axel Lorentzen, Drosselvej 10, 4690 Haslev 
Jørgen Hansen, Kaare Klints Vej 21, 4690 Haslev 
Bent Ole Bærenholdt, Allegade 3, 4690 Haslev 
Erling Hugger Jakobsen, Elmeparken 24, 4690 Haslev 
Niels Jørgen Hansen, Allegade 54, 4690 Haslev 
Anker Stidsen, Parkvej 8, 4690 Haslev 
  

 

 



Ny Underskriftindsamling 2019-20 

 

3.261  
Borgere opfordrer med deres underskrift 

Faxe Kommunes byråd til at stoppe arbejdet med planerne*) om boliger på 

Haandværkerhøjskolen i Haslev 
(*Kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan 500-85) 

”Skoleparken” 
byplanramme H-O3 

Luftfoto fra Google Earth – dato for billede 5. sep. 2018 –JH 13. januar 2020 

Rød skravering viser lokalplanforslag 500-85 fra www.plandata.dk  den 13. januar 2020 

Gymnasiet 

Haandværker- 

højskolen 

”Skoleengen” 
byplanramme H-R1 

Emmaus Kirken HIS 

http://www.plandata.dk/
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