Dialogmøde 2019

Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening

Park og Vej
EMN-2016-05502

Referat
Mødedato: 27. marts 2019 kl. 14:00 – 15:30.
Mødested: Kommuneservice kl. 13:50, vi går samlet til mødelokalet.
Mødelokale: Møderum 316, 3. sal i Rådhushallen.
Deltagere:
Fra Grundejerforeningen
Hanne Hammer
Fra Gentofte Kommune, Park og Vej:
Driftschef Robert E. Meisner, koordinator Peter Normark Kirsch, skov- og landskabsingeniør
Mads Høhne Kromann.
Referent: Conny Frank
Emner til drøftelse:
Fra Park og Vej
Planer for vejområde i 2019

Novafos er i gang med renoveringsprojekter, hvor Park og
Vej efterfølgende udbedrer på vejene.
De næste 3 år udrulles en udskiftning til LED gadebelysning. Udskiftningen foretages i etaper og starter ved
Lyngbyvej og går videre mod Vangede området.

Info om det grønne







Ved Hundesømosen er der som aftalt ryddet for pil
på holmen.
Der er kommet nye låger på ved legepladsen.
Endvidere er nye bænke samt affaldsspande sat
op.
Karrusellen på legepladsen er blevet udskiftet.
Hestehov er begyndt at skyde op, men de bliver
løbende bekæmpet.

Fra Bernstorffs-Jægersborg GF
I forlængelse af at der er blevet indført
stopforbud på den vestlige side af
Ermelundsvej, har vi været i kontakt med politiet
om håndhævelse af forbuddet. Vi vil gerne tage
dette op med henblik på, at de kommunale
parkeringsvagt kunne komme forbi en gang
imellem.

Grundejerforeningen oplyste, at det var en fin aftale de
tidligere havde indgået med Jægersborg Hotel om at måtte
benytte arealet til parkering.
Desværre parkeres der stadig på Ermelundsvej trods
stopforbud.
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Park og Vej oplyste, at det er en politisk beslutning i hvilke
områder p-vagterne færdes.
Vi vil også gerne have et tilsvarende stopforbud
på den vestlige del af Ibstrupvej ved
udmundingen i Jægersborgvej. Her parkeres
helt ud til hjørnerne i begge sider og i
opmarchfeltet. Det giver store problemer med
afviklingen af trafikken både morgen og aften.

Park og Vej oplyste, at politiet skal indover og godkende
evt. opsættelse af skilte.
Endvidere, at grundejerforeningen opfordres til at kontakte
politiet ved ulovlig parkering.
10 meter reglen foreskriver, at der ikke må standses eller
parkeres i en afstand af 10 m fra en tværgående kørebane
eller kanten af en cykelsti.
Park og Vej vil forelægge problemstillingen ved vores
kvartalsvise møder med politiet.
Efterfølgende har Park og Vej modtaget spørgsmål pr. mail
fra grundejerforeningsformand Jesper Holm vedr.
anlægsarbejdet på Ibstrupvej ved udmundingen i
Jægersorgvej, et sted som der tidligere har været dialog
om, idet der parkeres ulovligt i vidt omfang.
Park og Vej vil forelægge problemstillingen ved vores
kvartalsvise møder med politiet.
Park og Vej kan i øvrigt oplyse, at anlægsarbejdet fra
Ibstrupvej til Jægersborgvej omhandler forhøjning af
fortovet i overkørslen.

Vi har tidligere påpeget, at belægningen på
cykelstierne i begge sider på Ermelundsvej fra
Jægersborg Alle til Søndersøvej er i meget
dårlig stand.

Park og Vej oplyste, at der løbende lappes huller på
cykelstierne.
Grundejerforeningen oplyste vigtigheden af og vide, at der
foretages noget ift. cykelstierne.
Park og Vej opfordrede til at benytte ”Giv-et-Vink”, der dels
findes på hjemmesiden og dels kan downloades som en
app. Når man benytter ”Giv-et-Vink” tilgår anmeldelsen
direkte til rette medarbejder. Læs mere her:
https://www.gentofte.dk/da/Borger/By-og-milj%C3%B8



Grundejerforeningen ønskede referatet tilsendt snarest muligt efter afholdt dialogmøde samt
markvandringer. Park og Vej tog dette til efterretning, således af referat udsendes snarest.
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