Dialogmøde 2017

Park og Vej

Bernstorffs-Jægersborg Grundejerforening

EMN-2016-05502

Referat af dialogmøde
Mødedato: 5. april 2017 kl. 15:30 – 17:00
Mødelokale 316
Deltagere:
Fra Grundejerforeningen
Jesper Holm
John Zangenberg
Fra Gentofte Kommune:
Park og Vej:
Park- og vejchef Henning Uldal, koordinator Peter Normark Kirsch, skov- og landskabsingeniør
Mads H. Kromann
Affald og Genbrug:
Rune Møller
Referent: Peter Normark Kirsch

Emner til drøftelse:

Fra Affald og Genbrug
 Udrulning af beholdere
 Sms og mailservice

Det væsentligste der er sket på Affald og genanvendelsesområdet det
seneste år er, at der er rullet ca. 12.000 beholdere ud til alle villa og
rækkehuse til plast og metal. Der er tale om en frivillig ordning, hvis man
ikke ønsker beholderen, kan man fravælge den. Ønskes en anden
beholderstørrelse eller kun en beholder til f.eks. plast, kan man kontakte
Affald og Genbrug.
Affald og Genbrug er i gang med at se på adgangsforholdene, såsom om
beholderne skal stilles et andet sted eller om nogle grundejere evt. skal
stille beholderen frem til skel.
Oplysninger om adgangsforholdene samt kontaktoplysninger kan ses på
kommunens hjemmeside:
http://www.gentofte.dk/da/Borger/Bolig/Affald-og-Genbrug/Placering-ogadgangsforhold-til-affaldsbeholdere
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Der ses løbende på om affaldssorteringen kan optimeres.
Endvidere informerede Affald og Genbrug om en sms og mail løsning,
hvor man kan tilmelde sig via Gentofte Kommunes hjemmeside:
http://www.gentofte.dk/da/Borger/Bolig/Affald-og-Genbrug/Sms-ogmailservice.
Ved at tilmelde sig servicen, vil der tilgå besked om, fx dagen før, at
beholderne tømmes.
Grundejerforeningen fortæller at det opleves, at beholdere der ikke står
rigtigt, ikke bliver tømt. Ligeledes bliver beholderne, når de er tømt, stillet
uhensigtsmæssigt på fortovet, så det kan være svært at passere fortovet.
Affald og Genbrug tager det til efterretning, og vil tage det op med
vognmanden.
Hvad med de røde bokse? Der er lidt usikkerhed om, hvordan ordningen
bruges.
Affald og Genbrug vil evaluerer på ordningen, og vurderer om der kan
laves en anden løsning.

Fra Fjernvarme
 Fjernvarmeudbygning

I øjeblikket er der ingen planer om at udbygge yderligere i sognet, der er
ikke en rentabel samfundsøkonomi i at omlægge til fjernvarme, bl.a. pga.,
lave gaspriser.
Fjernvarme færdiggør i de områder, hvor Fjernvarme pt. arbejder, dvs.
Vangede/Dyssegård samt villavejene omkring Gentoftegade. Disse
arbejder afsluttes ultimo 2018, derefter påbegyndes der ikke nye
Fjernvarmeudbygninger, indtil videre.
De grundejere, der evt. har ventet med at udskifte olie/gasfyr i forventning
om snarlig Fjernvarme, kan, oplyste Park og Vej, rette henvendelse til
Fjernvarme, som kan undersøge om der ligger en hovedledning i vejen til
Fjernvarme, hvorfra der kan trækkes en stikledning til den pågældende
grund.
Kennet Vang i Fjernvarme kan kontaktes på fjernvarme@gentofte.dk for
yderligere uddybning.
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Fra Park og Vej
 Orienteringspunkt –
planer for 2017

Bevillingen til belægninger på veje, fortove og cykelstier er endnu ikke
politisk behandlet, derfor vides pt. ikke hvor og på hvilke veje og fortove,
der er planlagt arbejder på.

 Dialog om mødestruktur Mødestrukturen blev drøftet.
– årligt dialogmøde samt
årlig markvandring
Park og Vej oplyste, at der fremadrettet inviteres til dialogmøder i det tidlige
efterår, dvs. omkring september måned.
Endvidere tænkes der en sammenhæng ind, således at en eller flere
medarbejdere, der deltager i markvandringen ligeledes deltager i
dialogmødet på Rådhuset, ligesom koordinator Peter Normark Kirsch vil
deltage i både dialogmødet samt markvandringen.
Det blev aftalt, at den årlige markvandring skiftevis går til Hundesømosen
og Søndersø.
Markvandringen i 2017 vil være ved Søndersø, og bliver forsøgt planlagt til
september, med starttidspunkt omkring kl. 16:30.

Fra Grundejerforeningen
 Bedre skiltning ved
Hundesømosen og
Søndersø om, at hunde
skal føres i snor

Grundejerforeningen oplyste, at det er et stort og stigende problem, at
hunde ikke holdes i snor.
Park og Vej vil overveje at sætte ekstra skilte op. Men erfaringer viser, at
det ikke har den store effekt.
Der har ligeledes været problemer med ridning på stierne i
Hundesømosen, og dette vil der også blive skiltet for.

 Skiltning ved Jægersborg Egentligt kommer spørgsmålet fra de borgere, der har svært ved at finde
Station med vejvisning til til stederne. Kunne man forestille sig en lidt bedre skiltning?
sportspark, skøjtehal og
Garderhøjfortet
Park og Vej vil se på en løsning.
 Trafikforhold på
Ermelundsvej ved
Schæffergården

Situationen er blevet forværret efter der også er kommet en sushi
restaurant.
Kan der henvises til P-plads på den private parkeringsplads?
Park og Vej oplyste, at der tidligere været P-forbud og ser på om der igen
skal etableres P-forbud. Park og Vej’s trafikingeniører ser i forbindelse
med udmøntningen af trafiksikkerhedsplanen på p-udfordringerne i
kommunen.
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 Ros til plejeniveau ved
Søndersø og
Hundesømosen

Der var ros fra grundejerforeningen med Park og Vej’s pleje af områderne.

 Opstribning på
Smakkegårdsvej

Hvornår fører man det tilbage til det der var før?
Kan der ikke sætte ”STÆREKASSER” op?
Park og Vej informerede om, at det er pålagt af Politiet, at etablere fysiske
foranstaltninger for at sænke hastighederne. Der er lige foretaget
hastighedsmålinger. Resultaterne er endnu ikke klar, men offentliggøres
på hjemmesiden.
Stærekasser kan vi som kommune ikke sætte op.

 Skråning neden for
Jægersborghaven mod
overløbsbassin
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Der samles meget affald på området!
Park og Vej rydder området for affald ca. 2 gange om året. Ligeledes vil
væltede træer blive fjernet. Men området står som naturskov, og plejes
ikke yderligere.
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