
  
Vedr. Promenaden på Sydkajen i Frederikssund. 
  
Vedlagt fremsendes referat af mødet den 19. december 2005 
i Elværket vedr. Promenaden på Sydkajen. Endvidere vedlægges power-
point-showet. De tegninger der er indeholdt i PowerPoint-
showet er reviderede, således at 
de svarer til de tegninger som blev fremlagt på fællesmødet mellem Tekni
sk Udvalg og Plan- og Miljøudvalget den den 9. januar 2006. 
  
På mødet blev det reviderede skitseforslag fremlagt (jf. PowerPoint-
showet): 
  
Teknisk Udvalg besluttede: 
  
Tina Tving Stauning, Selim Yumuk og Kurt 
Jensen ønsker at trædækket, der er reduceret med ca. 2,25 
m, reduceres med 0,50 
m mindre, samt at rampe og trappe i enderne bevares. 
  
Lis Olsen tiltræder forvaltningens indstilling, idet hun mener at 
den til fulde indfrier de funktionelle og æstetiske krav til udformningen. 
  
Udvalget tiltrådte de øvrige punkter vedrørende promenadens udformning
 i enighed. 
  
På Havnen ønsker udvalget opsat standere med hundeposer. 
  
Plan og Miljøudvalget besluttede: 
  
Kurt 
Jensen, Anette Lauge Jensen og Finn Vester ønsker at trædækket, der er
 reduceret med ca.. 2,25 m, reduceres med 
0,50 mindre. Rampe og trappe ønskes bevaret. 
  

Fra "Hans Riis Laursen" <HRL@frederikssund-kom.dk>
Emn
e Referat af borgermøde den 19. december 2005.

Dato Onsdag, 11/1 2006, 11:42
Til kebjerg@mail.dk,Jørn Søndergaard Nielsen 

<jsn@kajhusene.dk>,kjeld@oestkajen.dk,bjarne@b-toennesen.dk



Henning Romme og Stefan G. 
Rasmussen tiltræder forvaltningens indstilling, idet de mener, 
at det til fulde indfrier de funktionelle og æstetiske krav til løsninger. 
  
Udvalget tiltrådte de øvrige punkter i indstillingen i enighed. 
  
På Havneområdet ønsker udvalget at der opsættes standere med hundep
oser. 
  
På baggrund af de trufne beslutninger vil Promenaden nu blive færdigproj
ekteret og udbudt i licitation. Forinden vil der dog blive opstillet en mock-
up for 
at få afklaret om den foreslåede belysning under trædækkets kant kan giv
e tilstrækkelig lys og også monteres/udformes på en sådan måde at 
den kan serviceres. 
  
Med venlig hilsen 
 Hans Riis Laursen 
projektleder 
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