
From:                                 Claus Rex
Sent:                                  1 Mar 2018 13:00:39 +0100
To:                                      'Morten Bertelsen'
Subject:                             VS: Trafikforhold på Kirkevej
Attachments:                   Oversigtskort med angivelse af arealet.pdf

Hej Morten
 
Nå, nu har jeg haft et par snakke med både Mette og vej- og planfolk.
 
Det anviste område (der hvor I tænker parkering) hører i dag til kolonihaveforeningen. Vi har haft tanker 
fremme om et mageskifte, således at der skabe en grøn kile/afskærmning mellem foreningen og matriklen, 
men det er aldrig blevet gennemført.
 
En anden ting er, at Mette anbefaler, at I lige holder hestene et øjeblik. Beslutningen om, hvordan de 
forskellige matrikler skal benyttes drejer sig i første omgang mere om politik end om, hvordan de enkelte 
anlæg skal se ud, og derfor er det Mettes vurdering, at Eik skal have et klart signal om enighed om grunden, før 
vi sætter det store tegnearbejde i gang.
 
Procesmæssigt vil vi derfor foreslå, at vi gør således:

1.       Politisk afklaring af tildeling af grund
2.       Udarbejdelse af prospekt og dialog om det plan- og trafikmæssige
3.       Indsendelse af egentligt projekt til os.

 
Det lægger bolden lidt over på vores (politiske) bane – så vi vil gøre hvad vi kan for at få en hurtig afklaring og 
dermed arbejdsro.
 
Håber I er enige i, at det giver mening.
 
/Claus
 
Venlig hilsen 

Claus Rex  
Erhvervs- og Turismechef 
Plan og Teknik
Direkte: 3289 0301 / 5156 4567   
clausr@dragoer.dk

Rådhuset, Kirkevej 7 
2791 Dragør 
Tlf.: 3289 0100 
www.dragoer.dk 



Fra: Hans Jørgen Johansen 
Sendt: 1. marts 2018 09:15
Til: Claus Rex
Emne: SV: Trafikforhold på Kirkevej
 
Hej Claus
 
Jeg har vendt sagen med Mette J. og det var hendes konklusion, at vi på sagens nuværende stade, ikke skulle 
forholde os til det byplanfaglige faglige indhold, da lokaliseringen af anlægget endnu ikke er politisk afklaret.
 
Da var Mettes holdning, at initiativet til en sådan politisk afklaring, og sagens formelle ”åbning”, i princippet 
helst skulle komme fra borgmesteren. 
 
Sagen skulle med andre ord ”komme ind af fordøren”, som en officiel anmodning til kommunen, fra 
interessenterne.
 
Til brug for sagens videre behandling, vedhæfter jeg et oversigtskort, med angivelse af det kommunalt ejet 
areal, som er spil.
 
Venlig hilsen 

Hans Jørgen Johansen  
Planlægger 
Plan og Teknik
Direkte: 3289 0332   
hansj@dragoer.dk

Rådhuset, Kirkevej 7 
2791 Dragør 
Tlf.: 3289 0100 
www.dragoer.dk 



Fra: Claus Rex 
Sendt: 27. februar 2018 09:38
Til: Hans Jørgen Johansen; Henrik Aagaard
Emne: VS: Trafikforhold på Kirkevej
 
Kære begge
 
Jeg er blevet spurgt om dette vedrørende white-water parken. Kan vi sige noget om det?
 
/Claus
 
Venlig hilsen 

Claus Rex  
Erhvervs- og Turismechef 
Plan og Teknik
Direkte: 3289 0301 / 5156 4567   
clausr@dragoer.dk

Rådhuset, Kirkevej 7 
2791 Dragør 
Tlf.: 3289 0100 
www.dragoer.dk 

Fra: Morten Bertelsen [mailto:bertelsen.morten@gmail.com] 
Sendt: 27. februar 2018 09:02
Til: Claus Rex
Cc: Jakob Færch; Michael Lindberg
Emne: Re: Trafikforhold på Kirkevej
 
Hej Claus
 
Vi er så småt gået i gang med at arbejde med en skrivelse til Jer. Vi er dog usikre på om det endte med 
at vi skulle skrive en officiel henvendelse eller om vi ikke er på den anden side af det punkt? 
 
Derudover kunne det være fedt hvis du, når du alligevel snakker med trafikingeniøren, spørger til 
placering af parkeringspladsen, så vi ikke begynder at tegne skitser på falske forudsætninger. 
 
Det ville jo være optimalt ud mod Kirkevej, men må der etableres parkering her i henhold til 
lokalplanen? 
 





 
Ser frem til at høre fra dig. 
 
 
 
Mange hilsner
 
 
 
 
Morten Bertelsen,
 
Chefkonsulent, Cand. Psych. & Cand. Scient. Idræt
Ekstern lektor i ledelses- og organisationspsykologi

DK +45 60 13 86 56
bertelsen.morten@gmail.com
 
'Waves to the world’ http://cwwp.dk/
 
 
 

 


