Janne Kornbeck
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Poul Hjere Mathiesen <PHMAT@odense.dk>
29. september 2016 10:20
Karin Kærgaard
jan.carlsson@svendborg.dk
SV: Så har Strategi Fyn også været for vores byråd, og de besluttede følgende....

Det er nok med det første brev, og så den nye tilføjelse i mail
Fra: Karin Kærgaard [mailto:karik@assens.dk]
Sendt: 29. september 2016 10:19
Til: Poul Hjere Mathiesen <PHMAT@odense.dk>
Emne: SV: Så har Strategi Fyn også været for vores byråd, og de besluttede følgende....
Skal jeg så sende dig et nyt ”brev” med vores samlede høringssvar, eller er det ok med det du pt har fået?
Venlig hilsen
Karin Kærgaard
Kommuneplanlægger
Plan og Kultur
Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Direkte: 6474 7238
www.assens.dk
Når du sender post til Assens Kommune skal det ske med sikker post via din e-boks: Send en besked til Assens Kommune, find afdelingen Plan og
Kultur og tryk på linket ”Send en mail til”.

Fra: Poul Hjere Mathiesen [mailto:PHMAT@odense.dk]
Sendt: 29. september 2016 09:10
Til: Karin Kærgaard
Cc: jan.carlsson@svendborg.dk
Emne: SV: Så har Strategi Fyn også været for vores byråd, og de besluttede følgende....

Hej Karin
Tak, det er tidsnok til at få det hele med i høringssvaret fra Assens
Fra: Karin Kærgaard [mailto:karik@assens.dk]
Sendt: 29. september 2016 09:01
Til: Poul Hjere Mathiesen <PHMAT@odense.dk>
Cc: Peter Michael Nielsen <petni@assens.dk>
Emne: Så har Strategi Fyn også været for vores byråd, og de besluttede følgende....

Hej Poul
I går havde vores Byråd Infrastrukturstrategien på dagsordenen.
Punktet havde følgende indstilling:

1

”Miljø‐ og Teknikudvalget og Erhvervs‐ og Beskæftigelsesudvalget drøftede forslag til ”FYN I BEVÆGELSE –
Infrastrukturstrategi Fyn 2017‐35” som grundlag for det fremtidige fælles fynske samarbejde om mobilitet
og infrastrukturudvikling på Fyn.
I forlængelse heraf indstiller Miljø‐ og Teknikudvalget og Erhvervs‐ og Beskæftigelsesudvalget:




at vedlagte høringssvar anbefales godkendt med Miljø‐ og Teknikudvalgets bemærkning om, at der
ønskes busforbindelser mellem Fåborg og Campus i Glamsbjerg
at høringssvaret fra Assens Kommune til Borgmesterforum Fyns videre behandling af forslaget,
sendes til Byregion Fyn Sekretariatet inden høringsfristen udløb den 15. september, med en
bemærkning om, at det sker under forudsætning af, af Byrådet endeligt godkender høringsforslaget
på mødet den 28. september.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.”
Byrådet besluttede følgende:
”Indstillingen anbefales med bemærkning om, at forslag, side 9, ”fynboerne deler mere” justeres, således
der ikke fremgår konkrete virksomhedsnavne samt at det for så vidt angår H.C. Andersen‐airport tilføjes, at
der i revideringen tages højde for eventuel etablering af et nationalt testcenter for droner.”
Jeg håber, at det også kan nå at komme med som en del af vores høringssvar?
Venlig hilsen
Karin Kærgaard
Kommuneplanlægger
Plan og Kultur
Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Direkte: 6474 7238
www.assens.dk
Når du sender post til Assens Kommune skal det ske med sikker post via din e-boks: Send en besked til Assens Kommune, find afdelingen Plan og
Kultur og tryk på linket ”Send en mail til”.
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