Dialogmøde 2017
Ordrup Charlottenlund - markvandring

Park og Vej
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EM

Referat
Mødedato: 27. september 2017 kl. 15.00 – 16.30
Deltagere:
Fra Ordrup Charlottenlund Grundejerforening
Marianne Schrøder
Carsten Frölich
Finn Elkjær
Fra Gentofte Kommune:
Park og Vej: Henning Uldal, Robert Erlefred Meisner, Peter Normark Kirch, Christina Dreyer Nielsen
Referent: Christina Dreyer Nielsen
Følgende blev drøftet:
 Fortove, hække og

bagkanter

Nogle steder vokser hækkene ud over fortovet, på vestsiden hvor
fortovet er smalt, er det et problem ved nr. 61. De kan få en
hækkeseddel med en frist til selv at udføre påbudte arbejder
http://www.gentofte.dk/da/Borger/By-og-milj%C3%B8/Veje-fortoveog-stier/Renholdelse-snerydning-og-saltning/Besk%C3%A6ring.
Forhaven strækker sig ud til flisens bagkant ved nr. 47A. I
forlængelse af partshøring og varsel om påbud er der den 21.
september afsendt påbud med 30 dages frist.

 Gadebelysning

I Vilvordeparken er lysmasterne galvaniseret og det opleves at de
lyser svagere end på de øvrige veje. Det undersøges om man på
sigt kan overgå til LED lyskilder.
Flere steder står lysmaster og træer tæt sammen. Der er behov for
beskæring, hvilket påhviler grundejer. Træernes ejere vil få en
skrivelse fra Park & Vej. Info om dette kommer desuden på
hjemmesiden snarest.
Gadelygten på Smutvej står fortsat med orange plast og ’Berøring
farlig – højspænding’, lige i børnehøjde. El-tel er kontaktet og har
kontrolleret masten den 28. sep.2017.
Et bøgetræ på hjørnet af Vilvordevej og Blokhusvej skjuler en
gadelygte helt.
Hjørnet ved Mosehøjvej bør også beskæres af hensyn til
gadebelysningen.

 Ellemosen, sti og

Skiltningen til mosen fra Vilvordevej trænger til et eftersyn. Hækken
skjuler det ene skilt og det andet er beskadiget.
Stien er mudret og trænger til nyt flis i svinget, hvor der er meget
vådt. Opgaverne er tilbagevendende driftsopgaver, som udføres i
løbet af efteråret.

skiltning

 Mosehøjvej byggeri og

Vejbommen står på privat fællesvej.

bom
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Kommunen og politiet er af den opfattelse, at Mosehøjvej ikke
egner sig til gennemkørsel på grund af den smalle kørebanebredde
og manglende fortov. Derfor er det ikke planlagt at fjerne bommen.
Der er stadig byggerod på vejen og ønsker om oprydning. Vejen
skal holdes farbar og P&V vil bede entreprenørerne rydde op, hvis
materialer og affald spærrer for færdslen.
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