
KÆRE BORGERE I HESNÆS OG OMEGN

Guldborgsund Kommune har modtaget ansøgning om etablering af otte nye boliger på 
den gamle savværksgrund i Hesnæs. Kommunen vil i den anledning gerne invitere til 
informationsmøde, hvor du kan høre om det ansøgte projekt. I den gældende Lokalplan 
186 er der planlagt for 8 nye boliger på arealet, men det ansøgte projekt fraviger lo-
kalplanen på enkelte punkter, herunder bebyggelsesplanen og byggematerialerne. Du 
inviteres derfor til møde:

PROGRAM 

Kl. 17.00  
Velkomst ved Guldborgsund Kommune
 
Kl. 17.10  
Tankerne bag projektet v. Det Classen-
ske Fideicommis
 
Kl. 17.20  
Oplæg om bebyggelsesplanen v. Hasløv 
& Kjærsgaard Arkitekter 
 
Kl. 17.35  
Oplæg om selve boligerne v. Mette 
Lange Architects & Lynge Lynge Arkitek-
ter

Kl. 17.50
Pause og kaffe
 
Kl. 18.00  
Debat og mulighed for spørgsmål
 
Kl. 18.50  
Opsamling og tak for i dag

MANDAG DEN 27. JUNI, KL. 17.00
I Garnhus på Hesnæs, Bønnetvej 65B, 4850 Stubbekøbing       

Du vil på mødet bl.a. høre om visionen bag projektet og om selve projektet, herun-
der placeringen af byggefelter og valg af materialer. Du får også mulighed for at stille 
spørgsmål til projektet. Der vil være repræsentanter fra både Guldborgsund Kommune, 
Det Classenske Fideicommis og arkitekterne for projektet til stede på mødet.

TILMELDING
Af hensyn til vores planlægning af arrangementet 
skal man tilmelde sig. Du kan tilmelde dig via dette 
link: Tilmelding til infomøde

Du kan også tilgå arrangementet ved at kopiere 
browseradressen og indsætte den i din browser: 
https://arrangement.guldborgsund.net/Registra-
tion/ShowArrangementInfo/1694

Du tilmelder dig til arrangementet ved at 
logge ind med brugernavn hesnæs2022 og 
adgangskode hesnæs2022.

Tilmeldningsfrist er fredag d. 24. juni kl. 08.00

JEG VIL GERNE VIDE MERE...  
Hvis du har spørgsmål til projektet og ikke har 
mulighed for at deltage på mødet, kan du kontakte 
planafdelingen i Guldborgsund Kommune via 
plan@guldborgsund.dk.

Vi ser frem til at se dig den 27. juni!

Med venlig hilsen 
Guldborgsund Kommune

Infomøde om planerne for 
8 boliger i Hesnæs

https://arrangement.guldborgsund.net/Registration/ShowArrangementInfo/1694

