
SÆT X I KALENDEREN!

BORGERSAMLINGER
vedr. kystbeskyttelsen i Dragør Kommune

Til alle borgere i Dragør Kommune og andre interesserede

Dragør Kommune inviterer til 
borgersamlinger vedr. kystbeskyttelsen 

PROGRAM  

Kl. 19.00 Velkommen, introduktion til aftenens møde og   
status for arbejdet med kyst beskyttelsesprojektet.  
v. Dragør Kommune 

Kl. 19.20 Oplæg om kystens kvaliteter og udfordringer  
v. Dragør Kommune 

Kl. 19.40 Dialog og spørgsmål  

Kl. 20.10 Indsamling af viden om kysten der, hvor du bor 
 – hvad er de særlige kvaliteter, og hvilke idéer og   

ønsker har du til udviklingen af kysten i forbindelse  
med kystbeskyttelsesprojektet?  

Kl. 20.40 Information om den videre proces - og tak for i 
aften v. Dragør Kommune

Vi håber, du har mulighed for at være med. 

Alle er velkomne. Tag din nabo under armen og vær med. 
Tilmelding er ikke nødvendigt. 

Venlig hilsen 
Jesper Horn Larsen
Afdelingschef for Plan og Teknik, Dragør Kommune

Læs mere om kystbeskyttelsesprojektet på hjemmesiden  
www.dragoer.dk/robustkyst og bidrag til debatten på Facebook siden diger i 
dragør

Spørgsmål vedr. borgersamlingerne kan rettes til Dragør Kommune på  
diger@dragoer.dk

DELSTRÆKNINGERNE FRA SØVANG TIL KONGELUNDEN
TAMU-UDDANNELSEN, KALVEBODVEJ 229.  

27. JANUAR KL. 19-21

DELSTRÆKNINGEN SØVANG
SØLYST BØRNEHAVE, SØVEJ 1, D. 28. JANUAR KL. 19-21

DELSTRÆKNINGEN SYDSTRANDEN
STRANDENGENS SFO, ENGVEJ 26  

D. 29. JANUAR KL. 19-21

DELSTRÆKNINGERNE DRAGØR BY OG NORDSTRANDEN
PAKHUSET, GL. HAVN 14, D. 30. JANUAR KL. 19-21



, 

SÆT X I KALENDEREN!

BORGERSAMLING
vedr. kystbeskyttelsen  

fra Søvang til Kongelunden

Til alle borgere i Dragør Kommune og andre interesserede

Dragør Kommune inviterer til 
borgersamlinger vedr. kystbeskyttelsen på 
delstrækningen fra Søvang til Kongelunden

PROGRAM:  

Kl. 19.00 Velkommen, introduktion til aftenens møde og   
status for arbejdet med kyst beskyttelsesprojektet.  
v. Dragør Kommune 

Kl. 19.20 Oplæg om kystens kvaliteter og udfordringer  
v. Dragør Kommune 

Kl. 19.40 Dialog og spørgsmål  

Kl. 20.10 Indsamling af viden om kysten der, hvor du bor 
 – hvad er de særlige kvaliteter, og hvilke idéer og   

ønsker har du til udviklingen af kysten i forbindelse  
med kystbeskyttelsesprojektet?  

Kl. 20.40 Information om den videre proces- og tak for i aften 
v. Dragør Kommune

Vi håber, du har mulighed for at være med. 

Alle er velkomne. Tag din nabo under armen og vær med. 
Tilmelding er ikke nødvendigt. 

Venlig hilsen 
Jesper Horn Larsen
Afdelingschef for Plan og Teknik, Dragør Kommune

Læs mere om kystbeskyttelsesprojektet på hjemmesiden  
www.dragoer.dk/robustkyst og bidrag til debatten på Facebook siden diger i 
dragør

Spørgsmål vedr. borgersamlingerne kan rettes til Dragør Kommune på  
diger@dragoer.dk

TAMU-UDDANNELSEN, 
KALVEBODVEJ 229, DRAGØR 

D. 27. JANUAR KL. 19-21



SÆT X I KALENDEREN!

BORGERSAMLING
vedr. kystbeskyttelsen i Søvang

Til alle borgere i Dragør Kommune og andre interesserede

Dragør Kommune inviterer til borgersamlinger 
vedr. kystbeskyttelsen i Søvang

PROGRAM:  

Kl. 19.00 Velkommen, introduktion til aftenens møde og   
status for arbejdet med kyst beskyttelsesprojektet.  
v. Dragør Kommune 

Kl. 19.20 Oplæg om kystens kvaliteter og udfordringer  
v. Dragør Kommune 

Kl. 19.40 Dialog og spørgsmål  

Kl. 20.10 Indsamling af viden om kysten der, hvor du bor 
 – hvad er de særlige kvaliteter, og hvilke idéer og   

ønsker har du til udviklingen af kysten i forbindelse  
med kystbeskyttelsesprojektet?  

Kl. 20.40 Information om den videre proces og tak for i aften. 
v. Dragør Kommune

Vi håber, du har mulighed for at være med. 

Alle er velkomne. Tag din nabo under armen og vær med.  
Tilmelding er ikke nødvendigt. 

Venlig hilsen 
Jesper Horn Larsen
Afdelingschef for Plan og Teknik, Dragør Kommune

Læs mere om kystbeskyttelsesprojektet på hjemmesiden  
www.dragoer.dk/robustkyst og bidrag til debatten på Facebook siden diger i 
dragør

Spørgsmål vedr. borgersamlingerne kan rettes til Dragør Kommune på  
diger@dragoer.dk

 
SØLYST BØRNEHAVE

SØVEJ 1 
D. 28. JANUAR KL. 19-21



SÆT X I KALENDEREN!

BORGERSAMLING
vedr. kystbeskyttelsen på Sydstranden

Til alle borgere i Dragør Kommune og andre interesserede

Dragør Kommune inviterer til 
borgersamlinger vedr. kystbeskyttelsen på 
Sydstranden

PROGRAM:  

Kl. 19.00 Velkommen, introduktion til aftenens møde og   
status for arbejdet med kyst beskyttelsesprojektet.  
v. Dragør Kommune 

Kl. 19.20 Oplæg om kystens kvaliteter og udfordringer  
v. Dragør Kommune 

Kl. 19.40 Dialog og spørgsmål  

Kl. 20.10 Indsamling af viden om kysten der, hvor du bor 
 – hvad er de særlige kvaliteter, og hvilke idéer og   

ønsker har du til udviklingen af kysten i forbindelse  
med kystbeskyttelsesprojektet?  

Kl. 20.40 Information om den videre proces - og tak for i 
aften v. Dragør Kommune

Vi håber, du har mulighed for at være med. 

Alle er velkomne. Tag din nabo under armen og vær med. 
Tilmelding er ikke nødvendigt. 

Venlig hilsen 
Jesper Horn Larsen
Afdelingschef for Plan og Teknik, Dragør Kommune

Læs mere om kystbeskyttelsesprojektet på hjemmesiden  
www.dragoer.dk/robustkyst og bidrag til debatten på Facebook siden diger i 
dragør

Spørgsmål vedr. borgersamlingerne kan rettes til Dragør Kommune på  
diger@dragoer.dk

STRANDENGENS SFO 
ENGVEJ 26, DRAGØR 

D. 29. JANUAR KL. 19-21



SÆT X I KALENDEREN!

BORGERSAMLING
vedr. kystbeskyttelsen 

i Dragør gl.by og havn og 
på Nordstranden

Til alle borgere i Dragør Kommune og andre interesserede

Dragør Kommune inviterer til 
borgersamlinger vedr. kystbeskyttelsen i 
Dragør gl. by og havn og på Nordstranden

PROGRAM:  

Kl. 19.00 Velkommen, introduktion til aftenens møde og   
status for arbejdet med kyst beskyttelsesprojektet.  
v. Dragør Kommune 

Kl. 19.20 Oplæg om kystens kvaliteter og udfordringer  
v. Dragør Kommune 

Kl. 19.40 Dialog og spørgsmål  

Kl. 20.10 Indsamling af viden om kysten der, hvor du bor 
 – hvad er de særlige kvaliteter, og hvilke idéer og   

ønsker har du til udviklingen af kysten i forbindelse  
med kystbeskyttelsesprojektet?  

Kl. 20.40 Information om den videre proces, og tak for i aften 
v. Dragør Kommune

Vi håber, du har mulighed for at være med. 

Alle er velkomne. Tag din nabo under armen og vær med. 
Tilmelding er ikke nødvendigt. 

Venlig hilsen 
Jesper Horn Larsen
Afdelingschef for Plan og Teknik, Dragør Kommune

Læs mere om kystbeskyttelsesprojektet på hjemmesiden  
www.dragoer.dk/robustkyst og bidrag til debatten på Facebook siden diger i 
dragør

Spørgsmål vedr. borgersamlingerne kan rettes til Dragør Kommune på  
diger@dragoer.dk

PAKHUSET, GL. HAVN 14, DRAGØR
D. 30. JANUAR KL. 19-21


