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Kære Flemming Mariegaard Svendsen,
 
Tak for dine yderligere kommentarer vedr. ’åben skolegård’.
 
Jeg vil lade dine bemærkninger indgå i den videre behandling af lokalplanen.
Kommunalbestyrelsen tager stilling til resultatet af høringen og kan træffe beslutning om eventuelle ændringer i lokalplanforslaget i forbindelse med vedtagelse
af lokalplanen.
Du vil efterfølgende blive orienteret om Kommunalbestyrelsens vedtagelse af lokalplanen, og hvordan dit høringssvar indgik i den politiske behandling.
 
Mange hilsener
Karen

 
Venlig hilsen

Karen Andersen
Byplanlægger | landskabsarkitekt MDL

 
By, Byggeri og Ejendomme
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Mobil:     +45 2898 4105
http://www.frederiksberg.dk
 
Fra: Flemming Mariegaard Svendsen / Region Nordjylland [mailto:fms@rn.dk] 
Sendt: 11. maj 2016 13:59
Til: Karen Andersen <kaan06@frederiksberg.dk>
Emne: SV: Vedr. forslag til lokalplan 204 for Skolen på Duevej
 
Kære Karen Andersen
 
Jeg synes at det er dejligt at friarealet kan bruges i tiden frem til kl. 20.00 og til kl. 18.00 i week-ends.
Bliver fri- arealet aflåst efter ovennævnte tidsrum ?
Hvem fører kontrol med at brugerne overholder tidsfristerne ?
Hvis IKKE der bliver ført kontrol med friarealet er jeg imod forslaget,
                                 MEN er der kontrol, synes jeg det er positivt at arealet benyttes.
 
Jeg er ikke naiv og tror på selvjustits fra brugernes side.
 
Mvh Flemming Svendsen
 
 
Fra: Karen Andersen [mailto:kaan06@frederiksberg.dk] 
Sendt: 11. maj 2016 13:15
Til: Flemming Mariegaard Svendsen / Region Nordjylland <fms@rn.dk>
Emne: Vedr. forslag til lokalplan 204 for Skolen på Duevej
 
Kære Flemming Mariegaard Svendsen,
 
Du sendte for tid tilbage en mail vedr. Skolen på Duevej (se allernederst i denne mail), og jeg sendte dig nedenstående svar tilbage.
Jeg vil dog lige høre dig, om din henvendelse var ment som et høringssvar i forbindelse med den offentlige høring?
 
Hvis ja, vil jeg medtage din henvendelse i den videre politiske behandling af lokalplanforslaget.
Kommunalbestyrelsen tager stilling til resultatet af høringen og kan træffe beslutning om eventuelle ændringer i lokalplanforslaget i forbindelse med vedtagelse
af lokalplanen.
Alle, som har fremsendt et høringssvar, vil blive orienteret om Kommunalbestyrelsens vedtagelse af lokalplanen, og hvordan høringssvaret indgik i den politiske
behandling.
 
Lad høre fra dig.
 
Mange hilsener,
Karen

 
Venlig hilsen
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Karen Andersen
Byplanlægger | landskabsarkitekt MDL

 
By, Byggeri og Ejendomme
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Mobil:     +45 2898 4105
http://www.frederiksberg.dk
 
Fra: Karen Andersen 
Sendt: 31. marts 2016 10:55
Til: 'fms@rn.dk' <fms@rn.dk>
Emne: Vedr. forslag til lokalplan 204 for Skolen på Duevej
 
Kære Flemming Mariegaard Svendsen,
 
Tak for din henvendelse vedr. Forslag til lokalplan 204 for Skolen på Duevej.
 
Jeg er ked af, hvis det ikke fremgår tydeligt nok af informationsskrivelsen, men du har mulighed for at indsende høringssvar / indsigelser frem til den 17. maj
2016.
Det vil sige, at i forhold til dette ligger borgermødet den 21. april et stykke tid før fristen for indsigelser udløber.
 
Klagefristen den 18. april handler om, at der er mulighed for at klage over planens retslige forhold, dvs. procedurefejl, planens tilvejebringelse, forhold til lov om
planlægning mv. Som hovedregel kan der dog ikke klages over planens indhold. Datoen den 18. april er sat, fordi planloven har fastsat denne klagefrist til 4 uger
efter planforslagets offentliggørelse. I forhold til at blive hørt vedr. planforslagets indhold, er der mulighed for at indsende høringssvar / indsigelse. Høringssvarene
kan give anledning til at der sker ændringer i lokalplanforslaget, og vil blive behandlet i forbindelse med den videre politiske behandling af lokalplanen. Fristen for
indsendelse af høringssvar er som nævnt den 17. maj 2016.
 
Herunder er link til sagen på kommunens hjemmeside, hvor du under punktet ’Bemærkninger kan sendes’ kan læse mere om indsendelse af høringssvar /
indsigelser:
http://www.frederiksberg.dk/Politik-og-demokrati/Byplanlaegning/Lokalplaner.aspx
 
Med hensyn til de åbne friarealer, så har Undervisningsudvalget den 2. november 2015 besluttet, at skolens åbne udearealer udvides med skolegården.
Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at åbningstiderne for udearealerne på Skolen på Duevej er 10-18 i weekender og på helligdage, og 17-20 på
hverdage. Dette er en time kortere end på kommunens øvrige åbne friarealer, der på hverdage er åbne til kl. 21.00. Kommunalbestyrelsen har i øvrigt vedtaget et
sæt ordensregler for anvendelse af udearealerne på Skolen på Duevej. Disse fremgår af vedhæftede skilt.
 
Håber dette er en hjælp, og skriv endelig igen hvis der er andet du gerne vil høre mere om.
 
Mange hilsener
Karen

 
Venlig hilsen

Karen Andersen
Byplanlægger | landskabsarkitekt MDL

 
By, Byggeri og Ejendomme
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Mobil:     +45 2898 4105
http://www.frederiksberg.dk

 
 
 
Fra: Flemming Mariegaard Svendsen / Region Nordjylland [mailto:fms@rn.dk] 
Sendt: 18. marts 2016 13:14
Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>
Emne:
 
Ad. Offentlig høring om Forslag til lokalplan 204 for Skolen på Duevej
 
 
Det hænger ikke sammen at
 

1.     Informationsmøde d. 21 .april 2016
 
          og2
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2.     Indsigelse / klager mod lokalplan skal være indsendt d. 18.April 2016  !!!!!

 
Måske synes man at ny lokalplan for Duevej – skole er en god ide eller man synes at det er en dårlig ide.
 
Det kan man først tage stilling til EFTER INFORMATIONSMØDE !!!!
 
Måske man skulle bytte de to datoer om eller er der en skjult dagsordenen ?
 
Offentlig adgang til skolearealet ?  Hele døgnet ????
 
                  
                      Mvh Flemming Svendsen , Duevej 46,3 tv.
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