
Fra: Klaus Braad klbra@aarhus.dk
Emne: SV: Vedr. afmærkede parkeringsbåde på Nordre Strandvej i Risskov
Dato: 26. oktober 2018 kl. 10.12

Til: Ib Lennart Henricson henricson@me.com

Hej Ib
 
Jeg har haft en kollega ude for at kontrollere om p-båsene er lavet efter vejreglerne.
Der blev ikke fundet nogle fejl i afmærkningen, så jeg vurdere ikke at der skal ændres på
opstribningen.
Jeg ved ikke hvem der har givet tilladelse til PostNord vedr. deres postkasser, og jeg tænker heller ikke
at bede dem om flytte deres postkasser, da jeg ikke vurdere at de hindre udsynet ved udkørsel fra
Prins Knuds Vej.
Jeg kan anbefale dig at kontakte fællesrådet hvis du ønsker at arbejde videre med jeres ønsker.
https://aarhus.dk/demokrati/faa-indflydelse/faellesraadene/
 
Fremtidige henvendelser skal fremadrettet sendes til Lise Guldager Hoppe hlig@aarhus.dk da vi har
ændret i vores ansvarsområder.
 
 
 
 
Med venlig hilsen
 
Klaus Braad
Anlægsingeniør
T + 45 89 40 44 00
E  klbra@aarhus.dk
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Fra: Ib Lennart Henricson <henricson@me.com> 
Sendt: 19. oktober 2018 17:01
Til: Klaus Braad <klbra@aarhus.dk>
Emne: Re: Vedr. afmærkede parkeringsbåde på Nordre Strandvej i Risskov
 
Hej igen Klaus
Jeg har desværre ikke hørt fra dig eller din afdeling igen.
Trafikforholdene er stadig til debat herude, og beboerne spørger til, om der snart sker
noget.
Fik I besigtiget forholdene i foråret?
Har I rettet henvendelse til Post Nord vedrørende Deres postterminal?
Jeg har skrevet, men får ikke noget svar.
Håber snart at høre fra dig.
Hilsen ib

Den 3. apr. 2018 kl. 10.08 skrev Klaus Braad <klbra@aarhus.dk>:
 
Hej Ib
 
Jeg har fået flere henvendelser omkring oversigtsforholdene på Nordre Strandvej.
Derfor har jeg også bedt en af mine kollegaer om at tage ud og kontrollere om alle p-
lommer er etableret efter reglerne.
Efterfølgende og udfra observationerne vil jeg vurdere om der skal ændres på
opstribningen af p-lommerne.
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