
Sent:                                  Mon, 1 Jan 1 01:00:00 +0100 
Subject:                             VS: Ny Ansøgning om prøveperiode med alternativ adgang til P-plads i 
Frederiksgade 
Attachments:                   Prøveperiode Parkering.docx 
 

Fra: Mette Dr?hse [mailto:mettedroehse@live.dk]  
Sendt: 26. marts 2020 11:52 
Til: Flemming Madsen <flemming.madsen@svendborg.dk>; Per Nykjær Jensen 
<per.nykjaer.jensen@svendborg.dk>; Palle Fischer <palle.fischer@svendborg.dk>; Jens Munk 
<jens.munk@svendborg.dk>; Niels Christian Nielsen <niels.christian.nielsen@svendborg.dk>; Torben Frost 
<torben.frost@svendborg.dk>; John Arly Henriksen <john.arly.henriksen@svendborg.dk>; René Haahr 
<rene.haahr@svendborg.dk>; Jens Erik Laulund Skotte <jens.skotte@svendborg.dk> 
Cc: Rikke Berg <rikke.berg@svendborg.dk> 
Emne: Ny Ansøgning om prøveperiode med alternativ adgang til P-plads i Frederiksgade 
  
Svendborg Kommune 
Teknik-og Erhvervsudvalget 
  
  
Der er desværre sket en fejl i den af 24.03.2020 fremsendte ansøgning  
om alternativ adgang til P-plads i Frederiksgade i en prøveperiode.  
Hvorfor den annuleres. 
  
Der fremsendes hermed en ny ansøgning til erstatning af den tidligere. 
Se vedlagte ansøgning. 
Mail om bilfri Frederiksgade af 25.03.2020 med bilag om parkering slettes. 
  
  
Jeg anmoder om, at ansøgningen kommer på dagsordenen til førstkommende  
udvalgsmøde i april 2020. 
  
  
Med venlig hilsen 
  
OmrådeForummedlem 
Mette Drøhse 
  
  

 Virusfri. www.avast.com  
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     OmrådeForum medlem 
     Borgerrepræsentant Mette Drøhse  
      
     25.03.2020 

 
Svendborg Kommune 
Teknik- og Erhvervsudvalget 

Formand Flemming Madsen 
Næstformand Per Nykjær Jensen 
Palle Fischer 
Jens Munk 
Niels Christian Nielsen 
Torben Frost 
John Arly Henriksen 
Rene Haahr 
Jens Erik Laulund Skotte  
 
 
 
Ansøgning om prøveperiode med åbning til P-plads bag banegård i modsat ende af Frederiksgade. 
 
Undertegnede medlem af OmrådeForum, ansøger om, at der gives tilladelse til, i en prøveperiode 
 fra 01.09.2020 til 31.12.2020 at åbne op for adgang til P-plads bag banegården fra modsat ende af 
Frederiksgade med tilkørsel fra Jessens Mole via det eksisterende vejanlæg. 
 
Da Frederiksgade lukkes ned for nyanlæg fra september og der skal lukkes for gennemkørende trafik 
fra Klosterplads til Jessen Mole, vil det derved være muligt at holde P-plads åben i hele anlægsperioden. 
Samtidig vil det være en oplagt mulighed for kommunen, gadens restauratører og byens borgere at få afprøvet 
hvordan det fungerer, når der lukkes af for biler helt fra Klosterplads, og se hvilke afledte indvirkener det vil have. 
 
Det vil hjælpe forretningsdrivende, aktører og restauratørerne i hele området, at der bevares så mange P-pladser 
som muligt fra 1.september og i hele anlægsperioden. 
 
Da en sådan tilladelse skal hvile på en politisk beslutning, har jeg sendt denne anmodning til alle medlemmer af  
det politiske udvalg, som kan indstille til beslutning. 
Jeg håber meget på et positivt resultat og gerne snarest til gavn for alle. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Borgerrepræsentant Mette Drøhse 
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