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Høringssvar ifm. Kommuneplantillæg nr. 47 Dagligvarebutik i Køng 

Lundby Lokalråd har drøftet fremsendte høring. 

Et flertal i Lokalrådsbestyrelse finder en dagligvarebutik i Køng velkommen, både set ud fra 

indkøbsmuligheder i lokalområdet og tilgang af nye arbejdspladser. Det der vækker bekymring er, at 

supermarkedet i Sallerup og supermarkedet i Køng vil udkonkurrere hinanden, og vi dermed står uden en 

lokal dagligvarebutik. 

Vi finder forslaget om et samarbejdende lokalcenter interessant, og håber, at det vil gøre området til et 

udviklingsområde, som Vordingborg kommune vil støtte med handlinger og ikke med tomme ord. 

Skal et samarbejdende lokalcenter blive en succes er det et ultimativt krav, at området fra Gl. Lundby i øst 

til Kostræde Banker i nordvest forbindes med offentlig transport og cykelstier, en afstand på ca. 8 km. 

En offentlig transport skal koordineres med tog afgange/ankomster på Lundby station. Vi skal arbejde på at 
de unge i Køng/Kostræde Banker orienteres mod Vordingborgs uddannelsessteder og ikke fx Næstved 
gymnasium. Der skal også gives mulighed for at benytte skole og idrætshal i Lundby i aftentimerne og 
weekends. Derfor skal offentlig transport køre alle ugens 7 dage i dag og aftentimerne. En god offentlig 
transport vil også give mulighed for at ældre og familier uden bil kan komme til/fra Lundby til Køng og 
handle i dagligvarebutikken. Vi skal også sikre vores borgere i Sallerup.  

Vi medvirker gerne i planlægningen af en sådan kørsel, herunder i givet fald er med til at finde et sted, hvor 
chaufførerne kan komme på toilettet samt få en kop kaffe m.v. 

Der skal også sikres en sikker skolevej. Her tænkes på at cykelstien fra den nye bro i Lundby forlænges til 

den vestlige ende af Lundby Hovedgade og at stykket mellem Køng Kirkevej til Højbro/Bygaden etableres. I 

Lundby by og Gammel Lundby skal der også trafiksikres, fx 2 minus 1 vej. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Steen Nielsen 

Formand Lundby Lokalråd. 


