Dialogmøde 2018

Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening

Park og Vej
EMN-2016-05502

Referat
Mødedato: 12. marts 2018 kl. 14:00 – 15:30
Mødelokale: Gentofte Rådhus, Lokale 316
Deltagere:
Fra Grundejerforeningen
Jesper Holm, Hanne Hammer.
Fra Gentofte Kommune:
Park og Vej:
Park- og vejchef Henning Uldal, koordinator Peter Normark Kirsch, skov- og landskabsingeniør
Mads Høhne Kromann, driftschef Robert Meisner.
Referent: Conny Frank

Emner til drøftelse:
Grundejerforeningen ønskede en opfølgning på punkter fra markvandring samt dialogmøde i
2017.
Følgende blev aftalt:






Skilt vedr. ”henkastning af affald forbudt” ved Ermelundsvej skal fjernes. Park og Vej
følger op.
Skovranke samt rød hestehove breder sig vildt på Ermelundsvej ved ”henkastning af
affald forbudt” skiltet. Dette tager uforholdsmæssigt lang tid at fjerne. Park og Vej følger
op og udarbejder en ”skovranke-strategi”.
Der mangler skilte om, at hunde skal føres i snor ved Hundesøvej samt ved nedgangen
til Ermelundsvej. Park og Vej følger op.
GF uddelte ros vedr. pleje af arealet ved Jægersborghave.
Park og Vej v/Mads H. Kromann uddelte ”Udkast til udviklingsplan for Søndersø”, hvilket
vedhæftes referatet ved udsendelse. Kommentarer udbedes inden den 15. juli 2018 på
park-vej@gentofte.dk att. Mads H. Kromann.
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Fra Park og Vej
Info om Fjernvarme, Affald og Genbrug

Der er ingen nye tiltag fremadrettet for hverken
Fjernvarme eller Affald og Genbrug.
GF spurgte, hvornår Fjernvarme kan forventes på
Solbakkevej samt Solløsevej?
Park og Vej informerede om, at der pt. ikke udbygges
yderligere. Hvis ikke der i forvejen ligger en ledning i
vejen kan man ikke tilkobles. Der forventes endvidere
ikke nye tiltag i 2019/2020.

Planer for vejområder i 2018

Fra den nordlige del af Skovshoved Havn til
Charlottenlund Strandpark igangsættes udbedringer af
afvanding fra fortov, cykelsti og kørebaneareal.
Endvidere startes en renovering af vejarealet syd for
havnen op. Retableringen af belægningerne tænkes
udformet med et aktivitetsbånd for bl.a. løbere,
rulleskøjteløbere mv.
I løbet af de nærmeste år forventes igangsætning, i et
samarbejde med Novafos, af projekter med LAR
klimatilpasning på Smakkegårdsvej og Høeghsmindevej.
Projekterne vil indeholde hastighedsdæmpende tiltag.
Ligesom der drypvis rundt i kommunen udføres mindre
projekter i løbet af 2018.

Info om det grønne

o

Der opsættes nye affaldsspande og bænke i
Hundesømosen.

o

Græsarealet ødelægges når rideskolen trækker
rund med hestene. Grundejerforeningen må
gerne påpege problemstillingen overfor
rideskolen.

Park og Vej orienterede om et møde med LyngbyTaarbæk Kommune, Naturstyrelsen samt 4 rideskoler
fra hver kommune, hvor dagsorden var færdsel med
heste over Klampenborgvej.
Der blev på mødet indgået en god aftale omkring bedre
oversigtsforhold samt bedre skiltning.
Det blev aftalt med Naturstyrelsen, at beplantning
beskæres for at skabe bedre oversigtsforhold for
bilisterne, når en gruppe af heste skal passere vejen.
Oprettet af: Peter Normark Kirsch (peek)

Sagsnr: EMN-2016-05502

Afdeling: Park og Vej, Proces og Projekt
Dato: 19. juni 2018

Side 2 af 3

Dialogmøde 2018

Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening

Park og Vej
EMN-2016-05502

Rideskolerne vedligeholder selv beplantningen
efterfølgende.
Naturstyrelsen informerede om, at ville etablere en ny
ridesti fra Klampenborgvej ved Skovgårdsvej og
vinkelret ind i skoven mod Dyrehaven, i samarbejde
med rideskolerne, hvis sidstnævnte kan skaffe midler
hertil.
Rideskolerne vil søge fondsmidler for at skaffe midler til
ridestien.

Fra Bernstorffs-Jægersborg GF
Parkeringsforholdene på Ermelundsvej.

Watami restauranten på Ermelundsvej er meget populær,
hvilket betyder, at gæsterne parkerer meget uhensigtsmæssigt, hvorved de parkerede biler er til stor gene for
den øvrige trafik, hovedsageligt fra sen eftermiddag til
aftentide.
Derfor har Grundejerforeningen med virksomheden Chr.
Olesen, som har kontorer i Jægersborg Hotel bygningen,
forhandlet en aftale på plads vedr. parkering på arealet ml.
Jægersborg Allé, Ermelundsvej og Meutegårdsvej.
Et forslag har været, at virksomheden tilbyder fri parkering
på 3 timer i tidsrummet kl. 17:00 – 00:00, derved kan
restaurant Watami henvise deres gæster til denne P-plads.
Næste skridt, som Park og Vej er indstillet på, kan være Pforbud ved muren ved Schæfergården og videre ud, hvilket
skal foregå i samarbejde med politiet.

Evt.


Grundejerforeningen spurgte om der forefindes restriktioner vedr. fodring af fugle (og rotter), idet er
er problemer med en nabo, der hver dag fodrer på egen grund.
o Park og Vej orienterede om, at Kommunen ikke har hjemmel til at håndhæve ”fodring forbudt”.
Naturstyrelsen fraråder og henstiller til grundejer, at de ikke fodrer.



Grundejerforeningen ønsker at markvandringen i efteråret placeres slut september måned.
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