Niels Kragh Larsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Lena og Leif <le.le@fasanvaenget.dk>
11. august 2014 10:06
Niels Kragh Larsen
Re: Nedlæggelse af Bus 388

Kategorier:

Grundejerforeningen

Hej Niels.
Det vil være en stor hjælp hvis du vil gører noget for vores bus.
Vores gruppe for bevarelse af bus 383 og vores grundejerformand Frits Henriksen holder møde torsdag
den 14.8. her vil vi drøfte hvad der videre skal ske. Frits svar fra borgmesteren kan være et godt
udgangspunkt for dig og de andre formænd. Du hører nærmere.
venlig hilsen
Lena Jarnsø
From: Niels Kragh Larsen
Sent: Wednesday, August 06, 2014 11:15 AM
To: 'Lena og Leif' ; bestyrelsen@ulleroden.dk ; formand@hjortevaenget.dk ; ith@hansen.mail.dk ;
bestyrelsen@gfun.dk
Subject: RE: Nedlæggelse af Bus 388

Til gruppen for bus 383’s bevarelse
Vi beklager det sene svar. Vi støtter jeres arbejde og har selv tidligere sendt en indsigelse til Fredensborg Kommune.
I er velkomne til at kontakte os igen, hvis der er behov for det.
Med venlig Hilsen
Niels Kragh Larsen
Hjortevænget 219
Mobil 3075 0320

From: Lena og Leif [mailto:le.le@fasanvaenget.dk]
Sent: Thursday, July 17, 2014 5:54 PM
To: bestyrelsen@ulleroden.dk; nkla@enac.dk; formand@hjortevaenget.dk; ith@hansen.mail.dk; bestyrelsen@gfun.dk
Subject: Fw: Nedlæggelse af Bus 388
Importance: High

Til alle grunejerforeninger i Kokkedal Øst.
Kære grundejerformænd.
Vedrørende bus 383.
Vi håber at I vil bakke op om disse skrivelser til borgmesteren og politikerne i Fredensborg kommune. Det
er vigtigt, at vi bevarer vores bus, mange beboer i området et fortvivlet over at bussen stopper med at
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køre ad Ullerødsgårdsvej fra 15.12.2014. Det er både pendeler, skoleelever og især ældre mennesker uden
bil. Formanden for Fasanvængets grundejerforening Frits Henriksen har sendt vedhæftede skrivelser og
det vil hjælpe hvis I vil sende
andre skrivelser til borgmesteren med anmodning om at ændre beslutningen. Hvis vi ikke gør noget nu,
har vi ingen bus i 2015, og er stoppestederne først fjernet kommer de ikke igen. Se i skrivelserne
ulempen ved flexbus.
Med venlig hilsen
Lena Jarnsø
Fasanvænget 214
Kokkedal.

From: Frits Henriksen
Sent: Wednesday, July 16, 2014 4:24 PM
To: T. Lykke, borgmester
Cc: Lars Sim, plan form. ; Anni Bjerg ; Bent Nielsen ; Frits Henriksen ; Henrik Jønsson ; Steen Kledal ; Tilde
Eschenburg ; Torben Frøberg ; Hans Kristensen ; Lena Jarnsø ; Palle Jensen ; Per Møller Jensen ; Torben Dalskjær
Subject: Nedlæggelse af Bus 388

Til borgmester, Thomas Lykke Pedersen.
Som der fremgår er vor henvendelse tilstillet Kommunalbestyrelsens Planudvalg, som spørgsmålet sorterer
under.
Da vi vurderer, at beslutningen om nedlæggelsen, berører væsentlige kommunale helhedsperspektiver
vedrørende Fasanvænget/Kokkedal Øst, finder vi det afgørende, at du, som øverste politiske leder af
Fredensborg Kommune, får mulighed for tage stilling til sagen.
Derfor fremsendes vedhæftet:
1) Brev til dig om de overordnede perspektiver, som vi ser dem.
2) Brev til Planudvalget, hvori dette anmodes om at genoverveje sin beslutning.
Dine kommentarer afventes med stor interesse.
Med venlig hilsen
f. G/F Fasanvænget
Frits Henriksen, formand
Fasanvænget 415 – 2980 Kokkedal
49149900
PS. Vedhæftede er også sendt som breve til Thomas Lykke Pedersen, resp. Lars Simonsen
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