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Verdensmål:

Kommuneplan 2017-2029 - Høringssvar
Grøn Kultur Danmark (GKD) ser generelt med stor tilfredshed på visionerne i
kommuneplanforslaget (KP) og Forslag til Kommuneplan for Trekantområdet
(KT).
Generelt
Grøn Kultur Danmark savner et særligt afsnit i såvel KP som KT om folkesundhed og livskvalitet. Begge emner indgår dog i en grad i afsnittene 4 og 2.1.
Folkesundhed og livskvalitet
En stor del af den danske befolkning lever fortsat i en eller anden grad med allergi og overfølsomhed overfor parfume og tobaksrøg.
Lykkeligvis er gener fra tobaksrøg – ikke mindst grundet indsats fra GKD – reduceret og ikke længere så tabubelagt som tidligere.
Bl.a. med baggrund i de seneste oplysninger fra Sundhedsstyrelsen om et stigende
antal rygere blandt unge finder GKD, at der fortsat bør gøres en indsats for at beskytte udsatte mod ufrivilligt påvirkning fra parfume og tobaksrøg.
Grøn Kultur Danmark anbefaler derfor at der gennem KP og KT udlægges særlig allergivenlige byområder.
Fredericia – Byen for Alle – bør gå forrets.
Fredericia rummer med FredericiaC – som et ambitiøst byudviklingsprojekt - helt
enestående muligheder for (igen) at tage têten og initiativet til en ny ”Fredericiamodel”.
Velvidende at FredericiaC er et privat selskab med Fredericia som medejer, vil
forslaget senere på året også blive rejst for FredericiaC’s bestyrelse.
Grøn Kultur Danmark stiller sig gerne til rådighed for videreudvikling af konceptet.
Klima
GKD ser med tilfredshed på, at visioner for håndtering og anvendelse af overfladevand er indarbejdet i 7.2.2.
Grøn Kultur Danmark anbefaler at afsnittet tilføjes et underafsnit 7.2.3 om anvendelse af klimavenlige belægninger. Vi tænker her på, at der på tagflader og
større arealer bør bruges lyse overflader, og flader, der er egnet til opsamling af
regnvand.
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Ældre og gamle huse bør således forpligtiges til at anvende samme type belægning, som de er ”født” med eller lysere tage. Mørke tage bør således kun tillades i
særlige tilfælde.
Der findes i dag helt hvide tagbelægninger (Det biologiske hus på Byggecentrum).
Grøn Kultur Danmark stiller sig gerne til rådighed for videreudvikling af konceptet.
FredericiaC
GKD mener, af FredericiaC rummer særlige muligheder for at markere Fredericia
som ”klimaby”.
I sammenhæng med ADP’s vision om at flere krydstogtanløb anbefaler GKD, at
der for de ”midlertidige arealer” undersøges nærmere potentialer for opførsel af
en dome a la Dome of vision. Domen tænkes som et ”økotarium” – en udviklingsplatform for klimatiltag. Domen vil samtidig være en værdig markering for
krydstogtgæster med mulighed for landgangsvelkomst, underholdning og information.
Evt. i samarbejde med Fredericia Teater.
Domen vil naturligvis også kunne fungere som fleksibel håndværkerby eller domicil for FredericiaC.
Grøn Kultur Danmark stiller sig gerne til rådighed for videreudvikling af konceptet.

Med venlig hilsen

Preben H. Rosenberg
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