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Til Park-, Vej-, og Miljøcenter
 
I forbindelse med høringen i forhold til forslag til lokalplan for Ørnekærs Vænge, stillede Grundejerforeningen Ørnekærgård (GØ) v/ Viggo Petersen
forslag om, at udvide det eksisterende fortov og anlægges et fortov på modsatte side af Ørnekærs Vænge til brug for borgere i den nye bebyggelse
ved Ørnekærs Vænge. I den politiske behandling af lokalplansagen blev det besluttet, at forslaget skulle bringes videre til en vurdering i Park-, Vej-
og Miljøcenteret.
 
Forslaget er hermed sendt til vurdering i forhold til, om der er behov for yderligere styrkelse af fortovene i området.
 
Svar bedes sendt direkte til Grundejerforeningen Ørnekærgård, v/ Formand Viggo Petersen.
 
 
Uddrag af høringsnotatet fra den endelig vedtagelse af Lokalplan 1.88 Ørnekærs Vænge Syd.
 
Indsigelse:
GØ gør opmærksom på, at der ikke er planlagt for fortove til området, så dårligt gående og folk med barnevogne skal gå på vejen. GØ kommer med et
forslag til at udvide det eksisterende fortov, samtidigt med at der bliver anlagt et nyt fortov på modsatte side af Ørnekærs Vænge. Endvidere at der
anlægges fortov på det resterende stykke ved Ishøj Søvej.
 
Administrationens bemærkninger:
Forslag om fortov i Ørnekærs Vænge og Ishøj Søvej er ikke en del af lokalplanområdet, og der kan derfor ikke stilles krav til det i lokalplanen. Byrådet
kan i anden sammenhæng beslutte, om der skal etableres fortov i Ørnekærs Vænge.
 
Administrationens forslag til ændringer:
Giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen.
Forslaget bringes videre til Park-, Vej-, og Miljøcenteret, som kan vurdere forslaget.
 
 
Med venlig hilsen

Louise Ochmann
Koordinator - Plan & Udvikling
Direkte 43 57 75 24
Email lochm@ishoj.dk
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