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Bilag til hvidbog over høringsbidrag indkommet i forbindelse med en forudgående høring vedrørende Parkeringsstrategi 

for Svendborg bymidte og havn 

 

Generelt om høringen:  

 Høringen forløb i perioden 12/02/2020 til og med 12/03/2020. 

 Offentliggjort på Svendborg Kommunes hjemmeside, Facebook 

og Ugeavisen. 

 Berørte myndigheder er orienteret pr. mail. 

Høringssvar:   

Der er modtaget i alt 15 høringssvar. Dette bilag indeholder 3 høringssvar 

fra:  

1. Grace Filbert 

2. Grace Filbert 

3. Lars Lauge 

  

 

Om hvidbogen:  

Hvidbogen gengiver høringssvarene som resumé med administrationens 

bemærkninger og forslag til videre proces.  

Alle høringsbidragene er desuden vedlagt i deres fulde længde, jf. bilag 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 1 Høringsbidragets indhold  Administrationens bemærkninger  Forslag til videre proces:   

1.1    

1.2    
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1.3    

1.4    

1.5    

Nr. 2 Høringsbidragets indhold  Administrationens bemærkninger  Forslag til videre proces:   

2.1    

2.2    

2.3 Underskriftindsamling. Der ønskes flere 
parkeringspladser med tidsbegrænsning på 3 timer 
ved SOLO Fitness. 
Der er indsendt 291 underskrifter. 

Se pkt. 2.1 Indarbejdes som indsats i 
strategien 

2.4 Vi ønsker flere 3 timers parkering ved SOLO Fitness 
ved Midtbyhallen, da der er mange brugere af 
hallen. Folk der arbejder i byen, samt folk der 
arbejder i Odense og skal køre med andre, parkere 
ved Midtbyhallen, så der er mangel på p-plads.  
Vi ser ofte at SOLO Fitness´ kunder ikke kan finde 
en plads og derfor parkere uden for bås, hvor de 
får p-bøde.  

Se pkt. 2.1 Indarbejdes som indsats i 
strategien 

2.5    

Nr. 3 Høringsbidragets indhold  Administrationens bemærkninger  Forslag til videre proces:   

3.1    

3.2    

3.3    

3.4    

3.5    

Nr. 4 Høringsbidragets indhold  Administrationens bemærkninger  Forslag til videre proces:   

4.1    

4.2    

4.3    

4.4    
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4.5 Vi som arbejder her på Frederiksø kan se, hvordan 
det bliver mere og mere populært for byens 
borgere og turister, at spadserer en tur langs kajen. 
Vi kan se at grusparkering til daglig nærmest er 
tom. Således vil de omtalte 39 p-pladser (med 24 
timers parkering) sagtens kunne etableres her. 
Vi må formode at teaterforestillingerne fortsat 
foregår om aftenen, på det tidspunkt er flertallet af 
øens p-pladser ledige. Der burde derfor ikke være 
p-problemer her. 

Svendborg Kommune har anlagt et antal p-pladser på 
Frederiksø svarende til de krav der er for den anvendelse der 
er i bygningerne iflg. P-normen i kommuneplanen. Herunder 
13 p-pladser svarende til kultuttens lejemål. Erfaringerne fra 
de seneste år har vist at pladserne bliver brugt i meget lille 
grad. Derfor fastholdes det at pladserne dobbeltudnyttes, så 
de kan anvendes fleksibelt af både lejere samt til offentlig 
parkering. 

Indarbejdes som indsats i 
strategien 

Nr. 5 Høringsbidragets indhold  Administrationens bemærkninger  Forslag til videre proces:   

5.1    

5.2    

5.3    

5.4    

5.5    
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