
Fra: Jesper Dahl [jeda02@frederiksberg.dk]
Til: Martin Thue Jacobsen [maja31@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 18-02-2016 16:27
Modtaget Dato: 18-02-2016 16:27
Vedrørende: VS: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: For en ny K. B. Hal

Kære Martin
 
Høringssvar vedr. KB.
 
Dbh Jesper
 
 
Fra: bpm@frederiksberg.dk 
Sendt: 18. februar 2016 14:29
Til: Jesper Dahl <jeda02@frederiksberg.dk>
Emne: VS: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: For en ny K. B. Hal
 
 
 
Fra: handicapraad@frederiksberg.dk 
Sendt: 17. februar 2016 14:50
Til: 'plansystemdk@nst.dk' <plansystemdk@nst.dk>
Cc: bpm@frederiksberg.dk; Bolette Østberg (frederiksberg@hoereforeningen.dk) <frederiksberg@hoereforeningen.dk>; Flemming Nielsen (SSA
Ledelse) <flni03@frederiksberg.dk>; Hans Henrik Plange <hapl01@frederiksberg.dk>; HR - Birgitte Mejsholm <mejsholm@privat.dk>; HR - Mansoor
Siddiqi <msi@dhif.dk>; HR - Susanne Tarp <susanne.tarp@mail.dk>; Inger Brandt (ieb@blind.dk) <ieb@blind.dk>; jorgen@kreds.lev.dk; Lillian Rasch
Madsen <lima08@frederiksberg.dk>; Mette Bang Larsen <mette@frederiksberg.dk>; Nikolaj Bøgh <nibo04@frederiksberg.dk>; Pernille Høxbro
<peho01@frederiksberg.dk>; Line Lerchebo (line.lerchebo@gmail.com) <line.lerchebo@gmail.com>; Flemming Brank <flbr01@frederiksberg.dk>;
Gunvor Wibroe <wibroe@frederiksberg.dk>; HR - Julie Culmsee Pedersen <jculmsee@ofir.dk>; Jan Bøge Sørensen <jaso03@frederiksberg.dk>;
Kirsten Bartroff (suppleant) (kirsten.bartroff@kreds.lev.dk) <kirsten.bartroff@kreds.lev.dk>; madsen-osterbye@webspeed.dk; Margit Ørsted
<maor01@frederiksberg.dk>; Ole Braband Andersen (olebraband@mail.dk) <olebraband@mail.dk>; Stine Jarl <stja01@frederiksberg.dk>
Emne: SV: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: For en ny K. B. Hal
 
Til Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen
 
Brugerrepræsentanterne i Handicaprådet på Frederiksberg takker for høringen vedrørende forslag til lokalplan 203 for en ny KB-Hal samt
tillæg 12 til kommuneplan 2013.
 
Efter KB-Hallens brand har bygningerne henligget, indtil det blev klargjort, hvorvidt fredningen af bygningerne kunne ophæves eller delvis
ophæves. Nogle bygninger blev ikke eller næsten ikke beskadiget. Deres udseende og indretning fastholdes næsten uændret.
 
Handicaprådet har ikke kommentarer til detaljerne i lokalplanen. Dog skal brugerrepræsentanterne atter engang gøre opmærksom på vores
ønske/krav til tilgængelighed, til ledelinjer, til handicapparkeringspladser, til cykelparkeringspladser, til adgang til udearealer og naturligvis
til behovet for elevatorer. Det betyder blandt andet også adgangsforhold uden grus og uden brosten.
 
Brugerrepræsentanterne ser frem til at få de detaljerede tegninger til nye bygninger og eventuelt ombygninger til høring og samtidig håber
vi, at et af Handicaprådets medlemmer kan sidde med ved bordet, så alle forslag og ønsker om tilgængelighed kan blive medtaget og
vurderet i den endelige plan.
 
Vi ser frem til at følge udviklingen og henviser i øvrigt til pjecen udarbejdet af Dansk Blindesamfund:
https://blind.dk/maerkesager/tilgaengelighed/tilgaengelighed-for-blinde-og-svagsynede-tibs
 
og til:
 
Håndbogen ”Færdselsarealer for alle - Håndbog i tilgængelighed”,
”Dansk Standard (DS 3028). Tilgængelighed for alle”, BR10 (Bygningsreglementet 2010).
 
Mange hilsner
Susanne Tarp
Formand

 
Handicaprådet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 3821 2113
Fax:        +45 3821 2980
http://www.frederiksberg.dk/handicapraad
 
 
Fra: plansystemdk@nst.dk [mailto:plansystemdk@nst.dk] 
Sendt: 27. januar 2016 09:54
Til: plansystemdk@nst.dk
Emne: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: For en ny K. B. Hal
 
Dato: d. 27. januar 2016

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK
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Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 3108469
Kommune: Frederiksberg
Plantype: Lokalplan
Planstatus: Forslag
Plannr: 203
Plannavn: For en ny K. B. Hal
Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 2. februar 2016
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 29. marts 2016
Ikrafttrædelsesdato: 
Generel anvendelse: Område til offentlige formål
Konkret anvendelse: 
Specifik anvendelse: Idrætsanlæg

Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plan: http://kort.plansystem.dk/cbkort?profile=plandk2&selectorgroups=*&page=vis-lokalplan&planid=3108469&type=20

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3108469&plantype=20&status=F

http://www.plansystem.dk
http://kort.plansystem.dk/cbkort?profile=plandk2&selectorgroups=*&page=vis-lokalplan&planid=3108469&type=20
http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3108469&plantype=20&status=F

