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Ane Bolette Oksbøl Tonnesen

Fra: Ditte Klerens Søndergaard
Sendt: 19. april 2017 08:29
Til: Ane Bolette Oksbøl Tonnesen; Astrid Viskum
Emne: VS: Høringssvar vedrørende Kommuneplan 2017

Lidt fra Handicaprådet.. 
 
Venlig hilsen  

Ditte Klerens Søndergaard 
Byudvikling og byplanlægning 
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Fra: handicapraad@frederiksberg.dk  
Sendt: 18. april 2017 21:57 
Til: Ditte Klerens Søndergaard <diso02@frederiksberg.dk> 
Cc: Bolette Østberg <dhfrederiksberg@hoereforeningen.dk>; Flemming Nielsen (SSA Ledelse) 
<flni03@frederiksberg.dk>; Hans Henrik Plange <hapl01@frederiksberg.dk>; HR ‐ Birgitte Mejsholm 
<mejsholm@privat.dk>; HR ‐ Inger Brandt <imeb@hotmail.dk>; HR ‐ Mansoor Siddiqi <msi@dhif.dk>; HR ‐ Susanne 
Tarp <susanne.tarp@mail.dk>; jorgen@kreds.lev.dk; Lillian Rasch Madsen <lima08@frederiksberg.dk>; Nikolaj Bøgh 
<nibo04@frederiksberg.dk>; Pernille Høxbro <peho01@frederiksberg.dk>; Thyge Enevoldsen 
<then01@frederiksberg.dk>; 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>; Line Lerchebo (lerchebo2000@gmail.com) <lerchebo2000@gmail.com>; madsen‐
osterbye@webspeed.dk; Margit Ørsted <maor01@frederiksberg.dk>; Ole Braband Andersen (olebraband@mail.dk) 
<olebraband@mail.dk>; Stine Jarl <stja01@frederiksberg.dk> 
Emne: Høringssvar vedrørende Kommuneplan 2017 
 
Kære Ditte Klerens Søndergaard 
 
Brugerrepræsentanterne i Frederiksberg Handicapråd takker for høringen vedrørende Kommuneplan 
2017 og for gennemgangen af planens hovedidéer ved Handicaprådets møde den 3. april 2017. 
 
Kommuneplan 2017 er en delvis revision i forhold til den gældende kommunalplan. 
 
Brugerrepræsentanterne ønsker at lægge særligt vægt på, at Frederiksberg skal være ”Byen for alle”. 
Vi mener dermed, at Frederiksberg ved at give mange forskellige muligheder til borgere med mange 
forskellige evner og behov kan blive den fremtidssikrede by, hvor alting efterhånden bliver tilgængeligt 
og muligt. 
 
Der behøver ikke være forskellige boliger for forskellige borgergrupper – studerende, børnefamilier, 
pensionister – alle boligformer skal være indrettet, så beboerne bliver blandet i alle boformer.   
 
Men det er jo fremtidsmusik så længe Handicaprådets brugerrepræsentanter skal kæmpe for hver 
eneste elevator i den ældre bebyggelse og for hver eneste niveaufri adgang, teleslynge i offentlige 
rum, tilgængelighed til information og kroner til specialundervisning. 
 
Vi ønsker Frederiksberg Kommune al muligt held og lykke med arbejdet med den nye Kommunalplan. 
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Brugerrepræsentanterne skal nok være skrappe, men venligt forstående. Vi vil følge udviklingen i 
kommunen tæt og rådgive det bedste, vi ved. 
 
Mange hilsner 
Susanne Tarp 
Formand 
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Fra: Ditte Klerens Søndergaard  
Sendt: 20. marts 2017 13:59 
Til: Sanne Ezi <saez01@frederiksberg.dk> 
Cc: Lillian Rasch Madsen <lima08@frederiksberg.dk> 
Emne: Præsentation af Kommuneplan 2017 
 
Kære Sanne 
 
Efter aftale med Lillian, som synes det vil være en god ide, skriver jeg for at bede om, at vi kan få foretræde for 
Handicaprådet på deres næste møde 3. april.  
 
Forslag til Kommuneplan 2017 er 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.  
 
Vi foreslår, at vi kommer med et lille oplæg og at vi også har tid til spørgsmål – ml. 10 – 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 
 
Vil du give en melding om, om vi kan komme på mødet? 
 
Venlig hilsen  

Ditte Klerens Søndergaard 
Byudvikling og byplanlægning 
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