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Kære Merete Winther Hildebrandt,
 
Som svar på dit opfølgende KBS-spørgsmål om anlægget på Egernvej, henvises til vedhæftede notat fra by-, kultur- og miljøområdet.
 
Med venlig hilsen

Jane Munch
Fuldmægtig

 
Sekretariatet, Jura
Kommunaldirektørområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38212023
www.frederiksberg.dk

Når du henvender dig til Frederiksberg Kommune behandler vi personoplysninger om dig. 
Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her.
 
 
Fra: Merete Hildebrandt <mehi03@frederiksberg.dk> 
Sendt: 9. maj 2021 15:36
Til: VPM <VPM@frederiksberg.dk>
Cc: Simon Aggesen <siag01@frederiksberg.dk>
Emne: Anlægget på Egernvej
 
Hej vej og park
Har lidt supplerende spørgsmål til svaret på mit KBS spørgsmål om plænen ved Egernvej, den uden legeplads. I oplyser at plænen løbende er renoveret i
flere omgange, og der er planlagt en yderligere renovering i sommerhalvåret. Kan I uddybe tidshorisonten for dette?   Ejerlauget havde tilbage i 2011
kontakt til en landskabsarkitekt, som fandt at den jord der blev lagt efter bunkeren blev fjernet, var af meget dårlig kvalitet med et meget højt indhold af
sand, og anbefalede  en jordbundsanalyse. Har I mon foretaget en sådan? Hvis den som ventet viser jord af meget dårlig kvalitet med højt indhold af
sand, kan det vel næppe kun være et hundeproblem med de mange huller. Derudover er der i flere omgange konstateret dybe rottehuller i plænen. Er der
planer om at forbedre jordkvaliteten ved den komme udbedring af plænen?
Anlægget bliver i tiltagende grad brugt som rekreativt område af mange borgere, og også meget af skolen på Duevej, hvorfor især hullerne er et
tiltagende problem.
På forhånd tak for svar
Bh.
Merete Winther Hildebrandt
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