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Hej Malene.
Tak for det tilsendte notat.
I forhold til den oprindelige ansøgning, så vil vi selvfølgelig gerne imødekomme ønsket om en anden placering i
forhold til hestene.
I forhold til de øvrige bemærkninger, så vil vi naturligvis ikke sætte noget i gang før, det igen er tilrådeligt, at mødes i
større forsamlinger. I den forbindelse skal vi også beklage, at vi ikke har orienteret naboerne om vores idé, inden
coronarestriktionerne umuliggjorde et møde. Det vil vi naturligvis meget gerne indkalde til, så snart det igen er
muligt at forsamles i større grupper. Da vi endnu ikke ved, hvordan regeringens anbefalinger for forsamlinger
udvikler sig, er vi dog usikre på, hvordan sommerens aktiviteter i det hele taget kan igangsættes, så det forbehold er
vi nødt til at tage for hele projektet såfremt det bliver godkendt af kommunen.
I forhold til indsigelserne fremgår det, at det i høj grad er bekymringer fra naboerne for, om det bliver for
uorganiseret, for støjende og rodet, formodentligt især i forhold til, at vi ønsker det muligt, at folk i forbindelse med
indretning på jordlodderne skal kunne overnatte. Det er en forståelig bekymring fra naboernes side, og heller ikke
hvad vi stiler imod. Da rammen omkring aktiviteterne er dyrkning og nyttehaven, foreslår vi, at projektet justeres
sådan, at overnatning som udgangspunkt begrænses til skolernes sommerferie, men man skal kunne indrette
havelodderne tidligere, gerne maj, dog med ovennævnte forbehold in mente.
Det vil give os mulighed for at evaluere og tilrette projektet i forhold til de evt. næste to år også i forhold til
naboernes oplevelse af evt. gener.
Ligesom i andre fælles haveprojekter, skal der desuden udarbejdes en husorden, der sætter rammerne for adfærd.

Med venlig hilsen / Best regards
Lise Palm
Projektleder/Project Manager, Planlægning & Arkitektur
LPA@byoghavn.dk
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By & Havns behandling af oplysninger
By & Havn ønsker størst mulig åbenhed i selskabets behandling af sager.
By & Havn er omfattet reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i loven, som kan
undtages for en aktindsigt.
By & Havn behandler persondata for borgere, kunder, ansøgere osv. Vi lægger vægt på en tryg behandling af persondata, og du kan altid bede om indsigt i
de personoplysninger, som omhandler dig.
På vores hjemmeside kan du læse mere om vores behandling af personoplysninger – www.byoghavn.dk/persondata
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