
Fra: Iben Keller [ik@byogpendlercykelfonden.dk]
Til: Pia Staalgaard [pist04@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 21-02-2018 12:31
Modtaget Dato: 21-02-2018 12:32
Vedrørende: SV: Frederiksberg Kommunes Bæredygtighedsplan i høring

Hej Pia
Jeg har skrevet en lille tekst, som jeg håber, I kan finde plads til i afsnittet ”Bæredygtig mobilitet”
Frederiksberg er en del af hovedstadens Bycykelsystem, der består af ’intelligente’ elcykler med integreret GPS. Bycyklerne er det 4. ben i
den kollektive transport og er primært tiltænkt lokale pendlere. I 2018 kommer Bycyklerne på Rejseplanen, og snart kommer der også flere
kommuner på systemet.
Vi har selvfølgelig en del billeder i høj opløsning, hvis I er interesserede i dem – jeg vedhæfter et par stykker til inspiration.
Lad mig vide, hvis I har brug for flere oplysninger og/eller billeder.
Hilsner, Iben
Fra: Iben Keller 
Sendt: 9. februar 2018 10:15
Til: 'Pia Staalgaard' 
Emne: SV: Frederiksberg Kommunes Bæredygtighedsplan i høring
Hej Pia
Tak for dit svar.
Jeg tror egentlig bare, jeg ikke helt forstår høringskonceptet i denne sammenhæng. Vil I beskrive fremtidige tiltag på området eller eksisterende
indsatser?
Vi er slet ikke nævnt i dokumentet, selvom jeg vil mene, vi burde nævnes i ”Bæredygtig mobilitet” på side 18. I hvert fald hvis det handler om
ting, I allerede har gjort/gør.
God bedring.
Hilsner, Iben
Fra: Pia Staalgaard [mailto:pist04@frederiksberg.dk] 
Sendt: 9. februar 2018 08:51
Til: Iben Keller <ik@byogpendlercykelfonden.dk>
Emne: SV: Frederiksberg Kommunes Bæredygtighedsplan i høring
Hej Iben
Jeg ligger stadig syg med influenza, så derfor får du lige et kort svar.
Der er sådan set ikke nogen opgave. Frederiksberg Kommune har udarbejdet en bæredygtighedsplan, som vi har sendt i offentlig høring. Det
betyder, at der er mulighed for at komme med bemærkninger til planen. Jeg indsamler, hvad der måtte komme og forelægger det politisk.
Derefter er det op til vores politiske udvalg, om bemærkningerne skal imødekommes og indarbejdes i planen.
Håber det var svar nok?
Mange hilsner
Pia
Venlig hilsen

Pia Staalgaard
Specialkonsulent

Vej, Park og Miljø, Bæredygtighed
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Mobil: +45 28984077
www.frederiksberg.dk
Fra: Iben Keller [mailto:ik@byogpendlercykelfonden.dk] 
Sendt: 7. februar 2018 15:53
Til: Pia Staalgaard <pist04@frederiksberg.dk>
Emne: VS: Frederiksberg Kommunes Bæredygtighedsplan i høring
Hej Pia
Jeg tror ikke helt, jeg forstår ”opgaven”, vil du ikke være sød at ringe til mig, når du får tid? �
Hilsner, Iben
Iben Keller 
PR- og kommunikationschef
BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN
__________________________

Bredgade 36B, 3.tv.
1260 København K
Mobil +45 2447 7869
Mail ik@bycyklen.dk

  
Fra: Pia Staalgaard [mailto:pist04@frederiksberg.dk] 
Sendt: 1. februar 2018 13:29
Til: Pia Staalgaard <pist04@frederiksberg.dk>
Cc: Jette Ebbekær Thomsen <jette@groconsult.dk>; pia.gogreendanmark <pia@gogreendanmark.dk>
Emne: Frederiksberg Kommunes Bæredygtighedsplan i høring
Kære medlemmer af GoGreen-netværket
Jeg håber, at I er kommet godt ind i det nye år. Jeg glæder mig til, at vi snart skal mødes igen og tale om bæredygtig virksomhed.
Jeg skriver til jer, fordi By- og Miljøudvalget har ønsket at sende kommunens bæredygtighedsplan i offentlig høring. Og I er som grønne
virksomheder de helt rette at høre i denne sammenhæng. Planen er i høring til og med den 6. marts 2018, og har I bemærkninger, så send
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dem gerne til mig.
Planen består af fem temaer, der beskriver den igangværende indsats og de fremtidige tiltag, der skal styrke den miljømæssige
bæredygtighed på Frederiksberg. GoGreen er beskrevet på side 12.
Mange hilsner
Pia
Venlig hilsen

Pia Staalgaard
Specialkonsulent

Vej, Park og Miljø, Bæredygtighed
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Mobil: +45 28984077
www.frederiksberg.dk
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