Afs.: Sorø Kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø

Grundejerforeningen Klokkergården
Åvænget 4
4180 Sorø

Orientering om forhøring for planlægning

Den 12. december 2017
J.nr. 340-2017-24582

Sorø Byråd har besluttet at igangsætte udvikling af et nyt boligområde på Frederiksberg, beliggende nordvest for Klokkergården. Derfor skal der nu udarbejdes et
kommuneplantillæg og en lokalplan for området, der bl.a. omfatter Rørstensgården, beliggende Smedevej 51A.

Sag vedr. 6602

Rådhusvej 8
4180 Sorø
T 5787 6000

Udarbejdelse af et forslag til kommuneplantillæg kræver en forudgående høring.
Denne høring er igangsat med en annonce i Sorø Avis den 12. december 2017 og
en uddybende annoncering på kommunens hjemmeside samme dag. Sidstnævnte
kan findes på denne side: http://soroe.dk/nyheder/2017/12/hoering-om-nytboligomraade .

soroekom@soroe.dk
www.soroe.dk
Lærke Isabel Norup Nielsen
T 57876351
lisn@soroe.dk

Planloven stiller ikke krav om direkte orientering af grundejere m.fl. i forbindelse
med kommuneplanlægning, men denne orientering af ejerne af de omkringliggende ejendomme fremsendes alligevel for en god ordens skyld.
Eventuelle bemærkninger til den nævnte planlægning skal være kommunen i
hænde senest den 25. januar 2018 - gerne via mail til plan@soroe.dk

81261572

Har ovenstående givet anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
undertegnede på tlf. 57 87 63 51 eller via mail: lisn@soroe.dk
Venlig hilsen
Lærke Isabel Norup Nielsen
Lokalplanlægger
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