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Fra: Johnni Balslev [mailto:johnnibalslev@gmail.com]  
Sendt: 30. marts 2020 08:03 
Til: Rikke Berg <rikke.berg@svendborg.dk> 
Cc: Helle Baker <helle.baker@svendborg.dk>; Flemming Madsen <flemming.madsen@svendborg.dk>; Palle 
Fischer <palle.fischer@svendborg.dk>; Niels Christian Nielsen <niels.christian.nielsen@svendborg.dk>; Jens 
Munk <jens.munk@svendborg.dk>; Dorthe Hoff (hoff@jubii.dk) <hoff@jubii.dk>; Mette Drøhse 
<mettedroehse@live.dk>; Johnni Balslev (johnnibalslev@gmail.com) <johnnibalslev@gmail.com>; 
jensengstrom1@gmail.com; Nils Valdersdorf Jensen <nvj@svendborgmuseum.dk>; 
larsskovmand@hotmail.com; Peter Mouritsen <peter.mouritsen@svendborg.dk>; Rikke Lindholst 
<rikke.lindholst@svendborg.dk>; Jeanette Høj <jeanette.hoj@svendborg.dk> 
Emne: Fra OmrådeForum til TEU 
  
 
Kære Rikke Berg! 
 
Et flertal af medlemmer af det af Byrådet nedsatte OmrådeForum/ Liv i Min By beder dig venligst om at 
sætte vedhæftede henvendelse på Teknik- og Erhvervsudvalgets dagsorden så hurtigt som muligt. 
Gerne i tilknytning til sagen om renovering af Klosterplads og Frederiksgade. 
 
OmrådeForum er som bekendt sammensat af seks borgerrepræsentanter og fire byrådspolitikere. I OF støtter 
to af de fire politikere det vedlagte forslag fra fire af de seks borgerrepræsentanter. 
 
 
De venligste hilsener 
 
Johnni Balslev 
20403669 
 
Ellen Marsvins Allé 3, Thurø 
 
Borgerrepræsentant i OmrådeForum 
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Svendborg Kommune 
Teknik- og Erhvervsudvalget 
 
 

Svendborg den 28. marts 2020. 
 
 

 
Undertegnede ikke-partipolitiske medlemmer af det af Byrådet nedsatte OmrådeForum/ Liv i Min By anmoder 
hermed om, at der arbejdes på en tilladelse til, i en prøveperiode fra 01.09.2020 til 31.12.2020 , at åbne op for 
adgang til P-pladsen bag banegården fra nordenden  med tilkørsel fra Jessens Mole via det eksisterende 
vejanlæg. 
 
Forslaget var oppe at runde på det seneste møde i OF den 19. februar, hvorefter et flertal på 5 ud af de 9 
fremmødte repræsentanter støttede et forslag om at arbejde for en åbning af den nordlige ende af P-pladsen 
bag banegården. 
 
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-pladsen 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 indvirkninger 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 igangsætning skal hvile på en politisk beslutning, har vi sendt denne anmodning til det politiske udvalg. 
 
Vi håber meget på et positivt resultat og gerne snarest til gavn for alle. 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Borgerrepræsentant Mette Drøhse 
Borgerrepræsentant Johnni Balslev 
Grundejerrepræsentant Jens Engstrøm 
Interessentrepræsentant Lars Skovmand Aagaard 
 
 
PS: Lars Skovmand Aagaard er tilføjet som ny støtte af prøveperioden. 
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