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Re: Lokalplan 556
Ayoe Klingenberg
til:
Alex Tolstrup
12-12-2012 18:17
Vis detaljer

Hej Alex
Her er en mere samlet udgave med optegnelser og løsningsforslag. Du er velkommen til at ringe eller
skrive for uddybende beskrivelse/tanker eller spørgsmål.
Venlig hilsen Ayoe Klingeberg
Den 23. nov. 2012 11.05 skrev Ayoe Klingenberg <ayoeklingenberg@gmail.com>:
Hej Alex
Ja, der er pt. opbakning fra 2-4-8-10-14-5a-5c-7-9-11-13-15a-15b-15d og 17,
når de sidste får meldt endeligt tilbage kan du få de sidste numre.
Venlig hilsen
Ayoe Klingenberg
Den 22. nov. 2012 09.49 skrev Alex Tolstrup <alex.tolstrup@svendborg.dk>:
Mange tak for jeres kommentarer og forslag.
De bliver sammen med andre forslag vurderet og fremlagt for politikerne. I vil få besked om
de kommer til at indgå i den endelige lokalplan.
Du skriver på vegne af "Beboerne på Pasopvej". Dækker det alle beboere? Kan du evt.
skrive de husnumre, du udtaler dig på vegne af? På forhånd tak.
Med venlig hilsen
Alex Tolstrup
byplanlægger, civilingeniør
Plan og Erhverv
Direkte tlf.: 6223 3063
E-post: alex.tolstrup@svendborg.dk
------------------------------------------------Svendborg Kommune
Kultur, Erhverv og Udvikling
Ramsherred 5, 5700 Svendborg
Tlf: 6223 3000, e-post: kulturogplan@svendborg.dk
------------------------------------------------Tænk på miljøet før du printer denne mail.
----- Videresendt af Alex Tolstrup/KPGALT/A/Svendborg-Kom den 22-11-2012 09:37 -----

Fra:
Til:

Kultur- og Planlægning/Svendborg-Kom
Plan GIS/PLAGIS/A/Svendborg-Kom@Svendborg-Kom, Alex Tolstrup/KPGALT/A/Svendborg-Kom@Svendborg-Kom

Dato:
Emne:
Sendt af:

20-11-2012 09:53
Vs: Lokalplan 556
Susanne Møller Hansen
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----- Videresendt af Susanne Møller Hansen/BORSMH/C/Svendborg-Kom den 20-11-2012 09:53 -----

Lokalplan 556
Ayoe Klingenberg

til:

Fra:

Ayoe Klingenberg <ayoeklingenberg@gmail.com>

Til:

kulturogplan@svendborg.dk

kulturogplan

20-11-2012 08:17

Vedr. forslag til lokalplan 556
Til rette vedkommende på "Kultur og Plan"
Vi har læst forslaget til lokalplan 556 og synes generelt, at der er lavet en masse gode tiltag.
Det er blandt andet dejligt at indkørelsen fra Vestergade bliver omlagt til varekørelsel og at der er lagt
vægt på grøn beplantning i området.
Vi har et ændringsforslag til lokalplanen, der på mange måder vil være til fordel for både for de nye
butikker og de allerede eksisterende butikker i området og i Svendborg storcenter. Ligeledes vil det
være en fordel for de handlende, beboerne i området og på Aldersro, og for nærliggende skole.
Forslaget er vedhæftet.
Vi håber at i vil modtaget forslaget med åbent sind og lige som os, kan se de mange fordele i
forslaget.
Ved venlig hilsen "Beboerne på Pasopvej"
Kontakt: Ayoe Klingenberg
Pasopvej 9
5700 Svendborg
Mail: ayoeklingenberg@gmail.com
Tlf 22454660
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