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Ane Bolette Oksbøl Tonnesen

Fra: Ditte Klerens Søndergaard
Sendt: 18. april 2017 14:16
Til: Astrid Viskum; Ane Bolette Oksbøl Tonnesen
Emne: VS: Præsentation af forslag til Kommuneplanen 

Kære Begge 
 
Hermed høringssvar fra Ældrerådet (sådan opfatter jeg det i hvert fald) 
 
Venlig hilsen  

Ditte Klerens Søndergaard 
Byudvikling og byplanlægning 

   
By, Byggeri og Ejendomme 
By- og Miljøområdet 
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Mobil:     +45 2898 4074 
http://www.frederiksberg.dk 
 

Fra: Ældrerådet  
Sendt: 18. april 2017 14:14 
Til: Ditte Klerens Søndergaard <diso02@frederiksberg.dk> 
Cc: Ulla Rathje (rathje12@gmail.com) <rathje12@gmail.com>; ÆR ‐ Alfred Grinderslev (alfred@grinderslev.nu) 
<alfred@grinderslev.nu>; ÆR ‐ David Gerschwald (dmg@talogspar.dk) <dmg@talogspar.dk>; ÆR ‐ Eva Ingeborg 
Holskov (eho@privat.tele.dk) <eho@privat.tele.dk>; ÆR ‐ Henning C. Hansen <hch@webnetmail.dk>; ÆR ‐ Hugo 
Vandet (huva@pc.dk) <huva@pc.dk>; ÆR ‐ John Winther (john@winther‐frederiksberg.dk) <john@winther‐
frederiksberg.dk>; ÆR ‐ Pernille Rothaus Sørensen <pernille.r.soerensen@gmail.com>; ÆR ‐ Peter Frahm 
(peter@frahm.dk) <peter@frahm.dk>; Christina Nielsen (Juridisk) <chni08@frederiksberg.dk> 
Emne: SV: Præsentation af forslag til Kommuneplanen  
 
Kære Ditte Klerens Søndergaard 
 
Frederiksberg Ældreråd har modtaget det digre værk ’Kommuneplan 2017’, tak for det, for det er 
interessant læsning!  
 
Ældrerådet er tilfreds med den sænkning af de mindste boliger fra 80 til 65 m2, der er sket. Det har 
stor betydning bl.a. for den ældre, som er uden anden indkomst end folkepension.  
 
Ældrerådet ønsker mere tilgængelighed. At ældre kunne blive længere i eget hjem og havde mulighed 
for at bytte sin bolig med en bolig med elevator og eventuelt med uændret husleje. At det blev lettere 
for den hjemmebundne ældre at komme ud af hjemmet. Det kunne f.eks. ske ved, at ældre 
etageejendomme uden elevator fik en elevator installeret. Det kan gøres på mange måder. Det burde 
altid ske ved byfornyelse. I sammenligning med en plads på et plejehjem i et år er en elevator ikke 
dyr. Ældrerådet vil gerne her benytte lejligheden til at understrege, at vi finder det meget vigtigt, at 
der installeres elevatorer i den ældre boligmasse. 
 
Ældrerådet henleder opmærksomheden på, at langt den overvejende del af plejeboliger befinder sig i 
Frederiksberg vest, hvorimod der er få i Frederiksberg øst. 
 
Mange hilsner 
Peter Frahm 
Formand 

   
Ældrerådet 
Frederiksberg Rådhus 



[Side #]

Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Telefon:  +45 3821 2850 
Fax:        +45 3821 2980 
http://www.frederiksberg.dk/aer 
 
Fra: Ditte Klerens Søndergaard  
Sendt: 23. marts 2017 13:20 
Til: Ældrerådet <AEldreradet@frederiksberg.dk> 
Emne: Præsentation af forslag til Kommuneplanen  
 
 
Kære Christina 
 
Som aftalt sender jeg her en mail vedr. at komme og fortælle om Forslag til Kommuneplan. 
 
Forslag til Kommuneplan 2017 er nu i offentlig høring indtil d. 17. april 2017. Endelig vedtagelse af planen forventes 
at ske i juni 2017.  
 
I den forbindelse vil vi gerne komme og give en lille præsentation af forslaget og de væsentligste ændringer. Det 
kunne evt. være på jeres møde d. 6. april.  
 
Vi foreslår at vi kommer med et lille oplæg, og at vi også har tid til spørgsmål –   ml. 15 – 20 min, alt afhængigt af, 
hvad der passer jer.? 
 
Forslaget tager udgangspunkt i Frederiksbergstrategien og følger temaerne; Byen i byen, Livskvalitet i hverdagen, 
Vidensbyen og Klimabyen for fremtiden.  
 
Forslaget kan læses her: 
https://www.frederiksberg.dk/kommuneplan 
 
Vi håber I har mulighed for at få os på besøg. 
 
Tak for hjælpen! 
 
Venlig hilsen  

Ditte Klerens Søndergaard 
Byudvikling og byplanlægning 

   
By, Byggeri og Ejendomme 
By- og Miljøområdet 
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Mobil:     +45 2898 4074 
http://www.frederiksberg.dk 
 


