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Kim Carlsen
6 Apr 2017 12:02:12 +0200
Plan og Teknik Dragør Kommune
Theis Passer
Re: VS: Drøftelse efter høring om forsøget med fartdæmpning Strandjægervej SAG

Hej Henrik
Efter mødet i går aftes kan jeg konstatere, at der i bestyrelsen ikke er vilje til at deltage i en fortsat
finansiering af bumpene på Strandjægervej.
Almene boliger er, som jeg tidligere omtalte, af staten blevet pålagt store besparelser på, for
Engparken vedkommende knap 1 mill. Og med den forestående renovering in mente, er vi
forsigtige med ekstra udgifter.
Jeg skriver dette i dag, fordi vi aftalte en hurtig tilbagemelding. Men afgørelsen kan dog ændres,
hvis det på vores generalforsamling den 16. maj bliver fremlagt som et forslag til beboernes
afgørelse.
Jeg hører naturligvis gerne jeres holdning til denne løsning.
Mvh.
Kim Hastoft Carlsen
Sendt fra min iPad
Den 20. mar. 2017 kl. 10.13 skrev Plan og Teknik Dragør Kommune <pt@dragoer.dk>:
Hej Kim
Hermed ifølge aftale videresendt spørgeskemaresultaterne om forsøget med fartdæmpning
på Strandjægervej.
Vi ser frem til en snak herom i morgen tirsdag den 21/3, kl. 9 her på Dragør Rådhus.
Med venlig hilsen
Henrik Aagaard
Vejingeniør
Dragør Kommune
Kirkevej 7
2791 Dragør
Fra: Plan og Teknik Dragør Kommune
Sendt: 9. marts 2017 15:40
Til: 'Theis Passer / AVI'; 'formand@engparken.dk'
Emne: Drøftelse efter høring om forsøget med fartdæmpning Strandjægervej

Til Grundejerforeningen Strandjægervej og Boligselskabet Engparken
Spørgeskemaundersøgelsen om forsøg med fartdæmpning på Strandjægervej er færdig.
Dragør Kommune har fået samlet resultaterne heraf i et notat, som har været forelagt
kommunens By-, Erhvervs- og Planudvalg til orientering den 7. marts 2017. Notatet vedhæftes
denne mail til jeres orientering og kan i øvrigt ses via følgende link til Dragør Kommunes
hjemmeside:

https://www.dragoer.dk/politik-og-indflydelse/dagsordner-og-referater/by-erhvervs-ogplanudvalget/2017-03-07-1700-704/
På baggrund af høringssvarene og notatet vil forvaltningen gerne invitere repræsentanter for
Grundejerforeningen Strandjægervej og Boligselskabet Engparken til en drøftelse af
resultaterne af høringen med henblik på jeres eventuelle ønsker til fremtidig ordning.
I inviteres hermed til en drøftelse af resultaterne på torsdag den 16. marts 2017, kl. 16 på
Dragør Rådhus. Af hensyn til forvaltningens planlægning bedes I nogle dage før mødet oplyse,
hvor mange I hver især ønsker at deltage med på mødet. Tilbagemeldinger bedes sendt til
vores mailadresse pt@dragoer.dk
Med venlig hilsen
Henrik Aagaard
Vejingeniør
Dragør Kommune
Kirkevej 7
2791 Dragør

