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Hej

Jeg og min familie er direkte naboer til Engvejsarealet og har derfor en oplagt stor interesse for
udviklingen af arealet.

Hvad mener du, er det væsentligste i udviklingen af Engvejsarealet?

at bevare det grønne miljø som en naturlig forlængelse af anlægget.

at imødekomme tennisklubbens evt. langsigtede ønske om plads til en tennishal. En
sådan må kunne laves æstetisk passende til området i naturlige materialer, så vi kan
bevare tennisklubben i området også på langt sigt.
at skabe et levende område med plads til børn/sport i form af fodboldbane og en god
legeplads – måske en naturlegeplads. Husk afskærmning/skiltning i forhold til hunde på
legeplads/boldbaner. Alt for mange hundeejere samler desværre ikke op efter sig på
området i dag - selvom mine sønner elsker fodbold bryder de sig ikke om at spille på
græsarealet i dag, for de er trætte af, at bold og sko bliver smurt ind i lort.

Hvilke tiltag for bæredygtighed mener du, der bør indarbejdes i udviklingsprojektet?

Det ser ud til at udkastet har meget godt styr på den del allerede

Er der andre forhold, du ønsker fremhævet i forbindelse med gennemførelse af projektet?

Den overdækkede pavillon/mødested alias ”festplads” skal helt fjernes fra projektet. Den
ligger lige ud til et stille villakvarter og faktisk lige overfor vores hus. Jeg forestiller mig
at en sådan pavillon hurtigt bliver tilløbsstykke til fester og højt
musik/soundbokse/højlydte gæster til langt ud på. Nej tak, til den del. Hvis Dragør
mangler en fast udendørs festplads, så skal den ikke ligge på en stille villavej – det er
ikke en fair placering overfor beboerne i området.

Så fjern venligst ”festpladsen” og husk gode rammer til tennisklubben og herefter thumbs op til
udkastet herfra.

Venlig hilsen 

Lennarth Fynboe
Engvej 21
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