
From:                                 Svendborg Kommune - Plan
Sent:                                  Wed, 6 Nov 2019 10:39:57 +0100
To:                                      Heidi Hauschild Jensen
Subject:                             VS: infrastruktur til/fra Fredriksøen

Hej Heidi,
 
Jeg har talt med borgeren. Hun ønsker, at forslag skal indgå i så bredt omfang som muligt. 
Det er således både KP20, hvor jeg har oprettet forslag, men også Blå Kant lokalplan, SIMAC 
Lokalplan samt KP-tillæg Blå Kant.
 
Fordi, som borgeren påpeger, så handler det om: parkering, erhverv og arbejdspladser ved og 
på Frederiksø/Havnen, trafikregulering, fritid, turisme m.m.
 
Borgeren har også talt med Hanne Ringgaard Møller og Flemming Madsen om forslag.
 
Venlig hilsen 

Majbritt Kjærulff
Administrativ konsulent

Svendborg Kommune 
Plan og Udvikling

Frederiksø 4, 1. sal
5700 Svendborg

Mobil: +4521362432
Email: majbritt.kjaerulff@svendborg.dk 

   
 
Fra: Margit [mailto:marsinnel@gmail.com] 
Sendt: 24. oktober 2019 13:17
Til: Svendborg Kommune - Plan <plan@svendborg.dk>
Emne: infrastruktur til/fra Fredriksøen
 
Hermed tillader jeg mig at frensætte et forslag om, at der etableres en mobil bro  - måske en svingbro – fra 
nordre kaj øst for det kommende Simac-anlæg, og over til Fredriksøen. 
Formålet der gerne skulle opnås er :
1 : at lette den tunge trafiks adgang til de virksomheder, der gerne skulle kunne fungere på Frederiksøen 
stadigvæk. Den tunge og mangfoldige trafik skal således føres ned ad Nyborgvej og ikke ind i havnemiljøet 
på vestsiden af havnen.
2 : at lette belastning på Toldbodvej og havnefronten, således, at der bliver mere luft til fritidslivet – 
sejlerne og i det hele taget liv uden trafik om ørerne.
3 : at aflaste eksisterende bro og miljø foran Kammerateriet.

mailto:majbritt.kjaerulff@svendborg.dk


4 : at der kan anlægges nødvendige parkeringspladser på nordkajen – evt- landtidsparkering.
5 : det vil bevirke, at større skibe skal lægge til på Frederiksøen eller på nordkajen øst for den nye bro.
 
Det vil blive dyrt, men godt . Det ved jeg. Men forslaget er ment seriøst.
Venlig hilsen Margit Sinding Nellemann
Mynderup Hestehave 14
5762 Vester Skerninge
62261698 / 31951698
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