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Strandparken Afdeling 9
14 May 2018 19:05:40 +0200
Plan og Teknik
Fwd: parkeringspladser

---------- Videresendte meddelelser ---------Fra: Strandparken Afdeling 9 <afd.9wieder@gmail.com>
Dato: 7. marts 2018 kl. 20.53
Emne: Re: parkeringspladser
Til: Torben Eriksen <teri@bdk.dk>
Cc: Søren Keldorff <keldorff@live.dk>, Allan Lund Kepler <alke@bdk.dk>, Flemmimg Olsen
<fols@bdk.dk>, Hanne Berthelsen <hanneb@dragoer.dk>, Plan og Teknik Dragør Kommune
<pt@dragoer.dk>, Allan Holst <alho@dragoer.dk>, Helle Barth <helleb@dragoer.dk>, Kenneth
Gøtterup <kennethg@dragoer.dk>, Morten Dreyer <mortend@dragoer.dk>, Anne Funk
<annef@dragoer.dk>, Ebbe Kyrø <ebbek@dragoer.dk>, Annettte Nyvang
<annetteny@dragoer.dk>, "peterlarsen88@hotmail com" <peterlarsen88@hotmail.com>, Hartly
Sandberg <hartly.sandberg@gmail.com>
Til forretningsfører Torben Eriksen, Boligkontoret Danmark
Hej Torben!
Hermed svar på din mail dateret 25. januar 2018, hvori Du efterspørger om skitsen kan godkendes.
Det fremsendte skitseforslag er det gamle skitseforslag (6) nu bare med kuglepen overstreget 2
parkeringspladser.
Da afdelingsbestyrelsen i Afd. 9, Wiedergården hverken er arkitekter eller ingeniører kan vi ikke
bedømme om det er tilstrækkeligt med to færre parkeringspladser for, at der ingen ændringer sker i
den nuværende, fra byggeriets start etableret, vejadgang/tilkørselsforhold fra Kirkevej via
forpladsen til afdeling 9 således, at der som hidtil er sikret tilkørselsforhold for:
Vores beboere til deres handicappladser/parkeringspladser. Udrykningskøretøjer herunder
brandbiler, ambulancer og politi. Handicapkørsel, sygetransport, taxaer. Madudbringning fra
Enggården, vareudbringning. Diverse håndværkere og ejendomsfunktionærer med deres biler,
materialer og maskiner. Afhentning af papir/husholdningsaffald og afhentning af ophalercontainer.
Vi har nu i 3 år også haft renoveringshåndværkere med dertil hørende kørsel med store lastbiler
med stilladser, skurvogne, containere, materialer osv. (også til Afd. 10). Der er udbringning af
diverse hjælpemidler og ofte flyttebiler, da vi som en afdeling med hovedsagelig ældreboliger
desværre har en stor udskiftning af beboere til vores boliger.
Da der ikke kan ske nogen ændringer på Afd.9's område så er vores forslag til en alternativ løsning
også at begrænse antallet af parkeringspladser (Afd.10) således, at man sikrer samme
adgangs/tilkørselsforhold som nu til afdeling 9.
I mail fra kl.12.47 skriver Du:"...at aktivitetscentret forudsætter, at de 6 "frie" pladser ved
Bøgehækken ved kirken fortsat bevares som "frie"."
Aktivitetscentret (Afd.10) kan intet forudsætte i den forbindelse ligesom vores boligafdeling
(Afd.9) ikke kan forudsætte, at bevare vores 5 parkeringspladser på Afd. 10's matrikel.

Det bør korrekt fremgå af en rentegning og tekst hertil, at det er Aktivitetscentrets plan (Afd. 10) og
ikke Afd. 9, som der nu står på skitseforslaget (6). Ligeledes skal tegning/tekst hertil ændres hvad
angår antal af parkeringspladser.
Dette brev (mail) bedes vedlagt/indgå i ansøgningen til Dragør Kommune.
Med venlig hilsen
Bonnie Serre, Formand for Afdelingsbestyrelsen i Boligselskabet Strandparkens Afd. 9,
Wiedergården

Virusfri. www.avg.com

Den 25. januar 2018 kl. 13.57 skrev Strandparken Afdeling 9 <afd.9wieder@gmail.com>:
---------- Videresendte meddelelser ---------Fra: Torben Eriksen <teri@bdk.dk>
Dato: 25. januar 2018 kl. 12.47
Emne: SV: parkeringspladser
Til: Strandparken Afdeling 9 <afd.9wieder@gmail.com>, Hanne Berthelsen
<hanneb@dragoer.dk>
Cc: Søren Keldorff <keldorff@live.dk>, Allan Lund Kepler <alke@bdk.dk>, Flemming Olsen
<fols@bdk.dk>

Hej igen
Jeg glemte i min mail at skrive, at aktivitetscenteret forudsætter, at de 6 ”frie” pladser ved
Bøgehækken ved kirken fortsat bevares som ”frie ”.
Med venlig hilsen
Torben Eriksen
Forretningsfører
Boligkontoret Danmark, Afdelingskontoret Holte
Røjelskær 15, 2
2840 Holte

Direkte tlf: 3925 1011
Mobil : 4021 2593
www.bdk.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Følg os på Facebook

Fra: Torben Eriksen
Sendt: 25. januar 2018 11:36
Til: 'Strandparken Afdeling 9'; 'Hanne Berthelsen'
Cc: Søren Keldorff; Allan Lund Kepler; Flemming Olsen
Emne: parkeringspladser

Kære alle
Jeg havde møde med Hanne Bertelsen i torsdag, hvor vi drøftede vedhæftede skitse.
Inden da havde jeg kort drøftet problematikken med Bonnie, der lagde stor vægt på, at der fortsat
vil være adgang for biler fra Kirkevej ind over parkeringsarealet foran hovedindgangen til
Aktivitetshuset til hovedstien ( brandvejen ).
Dette ønske imødekommes ved at undlade at etablere de 2 pladser som på skitsen er overstreget.
Der vil også fortsat være en ”gangsti” fra hovedstien til indgangen.
Det skal understreges, at det naturligvis er afd. 10, der afholder alle udgifter til etableringen
Jeg skal her høre afdelingsbestyrelsen for afd. 9 om skitsen kan godkendes, hvorefter vi vil søge
kommunal godkendelse til etablering.
Med venlig hilsen
Torben Eriksen
Forretningsfører
Boligkontoret Danmark, Afdelingskontoret Holte
Røjelskær 15, 2
2840 Holte

Direkte tlf: 3925 1011
Mobil : 4021 2593
www.bdk.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Følg os på Facebook

Fra: Boligkontoret Danmark [mailto:PR2258@bdk.dk]
Sendt: 25. januar 2018 11:18
Til: Torben Eriksen
Emne: Attached Image

