Dialogmøde 2019

Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening

Park og Vej
EMN-2016-05502

Referat
Mødedato: 25. marts 2019 kl. 14:00 – 15:30.
Mødested: Kommuneservice kl. 13:50, vi går samlet til mødelokalet.
Mødelokale: Udvalg B – følg skiltning ned af trapperne i Rådhushallen.
Deltagere:
Fra Grundejerforeningen
Marianne Schrøder og Carsten Frölich
Fra Gentofte Kommune, Park og Vej:
Koordinator Peter Normark Kirsch, driftschef Robert E. Meisner og landskabsarkitekt Christina
Dreyer-Nielsen
Referent: Lene Borglind
Emner til drøftelse:
Fra Park og Vej
Planer for vejområdet i 2019

Prioriteringen af midlerne til vejvedligeholdelse koordineres
med de store ledningsejeres gravearbejder (fjernvarmen og
Novafos), således at der kan fås mest muligt ud af
ressourcerne.
Der er ikke umiddelbart planlagt renovering af veje eller
fortove i foreningens område i år.
Kommunen har igangsat udskiftning af vejbelysningen til
LED-belysning. Udskiftningen sker over en 3 års periode.
Først prioriteres udskiftning af lyskilder, som pt. er udgået
af produktion.

Info om det grønne



Der er plantet to nye vejtræer ved
Slotsvej/Smutvej.



Der kommer nyt legehus på legepladsen i Ordrup
Park.
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Fra Ordrup-Charlottenlund GF
Diverse observationer på veje og fortove



Der har længe ligget et ødelagt vejskilt på hjørnet
Smutvej/Vilvordevej.
Park og Vej vil snarest fjerne skiltet.



Der er defekte/slidte skilte på reglementstavlestander
inkl. rideforbudstavle ved indgang til Ellemosen fra
Vilvordevej. Desuden er det lave skilt til Ellemosen
skjult af hækbeplantning.
Park og Vej vil udskifte defekte skilte inkl. stander samt
overveje bedre synlighed ift. det lave skilt til Ellemosen.
Måske kan hækken klippes ind.



Asfaltramperne ved både indkørsel og udkørsel til
Vilvordeparken fra Vilvordevej er meget stejle – kan
der gøres noget ved det?
Park og Vej vil besigtige stederne og vurdere, om der
kan gøres noget.



Spørgsmål til opgravningsarbejde Jægersborg Allé (i
enden mod Femvejen): I forbindelse med
gravearbejdet og opretning af kantsten blev træernes
stammer pakket ind i skumplast og trælister. Hvorfor?
Park og Vej oplyste, at indpakningen af stammerne
skulle beskytte barken mod skader fra
entreprenørmaskinerne, som arbejdede tæt på
træerne. De nu højere kantsten beskytter træernes
rodzone bedre mod vejsalt.

Kommentarer til Markvandring af 3.10.2018.

Grundejerforeningen spurgte, om trafikforsøget med
ensretning af kørslen på Ordrupdalvej fra Ordruphøjvej
mod Skovgårdsvej i tidsrummet kl. 7.30 – 8.30 bliver gjort
permanent. Der er tilfredshed med løsningen.
Park og Vej oplyste, at der skal evalueres på forsøget i
løbet af april.

Vilvordevej.
Der køres generelt for stærkt. Er der resultater i
henhold til de opsatte fartskilte. Er der påtænkt
andre fartdæmpende tiltag såsom chikaner?
Der er stadig træer skyggende for
vejbelysningen, Påbud om beskæring?
Forhavebeplantningen i nr. 47A er stadig ikke
ændret.

Kørsel på Vilvordevej
Effekten af de permanente ”Din Fart” tavler evalueres i
løbet af foråret.
Grundejerforeningen havde ønske om, at der jævnligt
udføres reel fartkontrol. Park og Vej oplyste, at fartkontrol
udføres af politiet, hvorfor ønsket vil blive videregivet på
kommunens næste dialogmøde med politiet.
Træer, der skygger for vejbelysningen
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Vildtvoksende hække sv.t. nr. 86 og 90.
Billeddokumentation vil blive fremlagt.

Park og Vejs tilsyn er opmærksomme på at holde øje med
træer, der skygger for belysningen.
Forhavebeplantningen i nr. 47A
Pga. procedurefejl skal varsel om påbud udstedes på ny.
Kommunens juridiske afdeling er inde over sagen.
Vildtvoksende hække nr. 86 og 90
Park og Vej vil vurdere, om der skal uddeles hækkesedler.

Ordrupgård.
Park og Vej er ikke bekendt med Ordrupgårds tidshorisont
Der er planlagt åbning i 2019, men der er endnu for byggeriet.
ikke observeret byggeaktivitet.
Årsag, problemer med godkendelse?
Vilvordecentret er oplyst solgt. Fremtidige
planer for området.

Spørgsmålet sorterer under byggemyndigheden (Plan og
Byg). Det aftaltes, at grundejerforeningen drøfter
spørgsmålet direkte med Plan og Byg.

Nuværende status vedr. Charlottenlund Slot,
kavalerbygningerne samt Akvariet.

Spørgsmålet sorterer under byggemyndigheden (Plan og
Byg). Det aftaltes, at grundejerforeningen drøfter
spørgsmålet direkte med Plan og Byg.

DSB-grunden, hvor står vi?

Spørgsmålet sorterer under byggemyndigheden (Plan og
Byg). Det aftaltes, at grundejerforeningen drøfter
spørgsmålet direkte med Plan og Byg.

Ved indgangen til Grøndalssletten, hvor der
forefindes en børnehave, kan der konstateres,
at der næsten konstant kan iagttages større
mængder af henkastede “hundeposer” eller som
alternativt er placeret på en kampesten i en
større bunke. Hensynsfulde hundeejere
efterspørger opstilling af affaldsbeholdere.

Park og Vej kunne bekræfte problemstillingen, idet der
jævnligt kommer borgerhenvendelser om problematikken.

Parkeringspladsen bag FAKTA på
Jægersborg Alle.
Der er til venstre for indkørslen via Jægersborg
Alle opstillet et parkeringsskilt lydende på 2
timers parkering, men ved et tidligere møde er
det oplyst, at der er fri ubegrænset parkering
bortset fra de private pladser. Ikke desto mindre
er stort set alle “frie” pladser allerede fra tidlig
morgenstund optagede, således at
kunder/personer med ærinde til området ikke
kan finde ledig parkering, hvilket kan skyldes, at
pladserne optages af pendlere o.lign. Det er
næppe beboerne i området, da problemet er
ikke-eksisterende lørdage/søndage.

Parkering
Park og Vej oplyste, at en del af parkeringspladserne er
offentligt tilgængelige. Nogle af disse er med
tidsbegrænsning, mens andre er til fri parkering hele
døgnet.

Desværre har Naturstyrelsen (som er myndighed på
området) ønsket at spare skraldespande væk på området.
Naturstyrelsen kommer dog ind imellem og rydder op på
stedet.

Forslag om offentlige toiletter
Foreningen foreslår, at der etableres offentlige toiletter på
denne parkeringsplads, idet der mangler offentlige toiletter i
bykernen.
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Forslag: udlicitering til privat firma i lighed med
parkering ved MENY i Jægersborg Alle 44
Ved beboerhenvendelse i 2018 har der været
forespørgsel om opfriskning af “gule striber”
mellem Lindegårdsvej/stikvej 47B-E og 49AB og
Lille Fredensvej. Dette blev afvist, ønsket er der
stadig.

Park og Vej oplyste, at gul afmærkning er reserveret
brandveje, busstop og særlige tilfælde som for eksempel
varelevering til dagligvare butikker. Herudover markeres
ikke med gul afmærkning.
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