Vanløse Grundejersammenslutning
Referat fra kontaktmøde den 24. september 2019
Følgende foreninger var repræsenteret:
Damstiens Vejforening – Frederiksgårds Allé Vejlaug – G/F Hastruplund – G/F Katrinedal –
G/F Kirkestiens Villakvarter – G/F Slotsherrens Vænge – G/F Søgården - Tryggevældevej
Vejlag – G/F Vanløse Ny Villakvarter – AB Kilholm – AB Lindegården – AB Søndervighuse –
Enkeltmedlem Jan Mørch.
Dagsorden:
1. Lokalpolitiet orienterer om Pizza 73 på Jyllingevej
2. Status på regnvands projekter v/ Kåre Press-Kristiansen
3. Orientering om Vejledning om private fællesveje v/ Erik Jønsson
4. Orientering fra bestyrelsen.
Ad. 1 Politiet orienterede om eksplosionen på Pizza 73, på Jyllingevej og om tiltag på
kommunens skoler. Og oplyste os bl.a. om, at der formodentlig inden for 1-2 måneder vil
komme en invitation til tryghedsvandringer.
Ad 2. Kåre orienterede om grønne veje – vejbede, til aflastning af kloak systemet, og om
Skybrudsveje, der kan lede vandet under skybrud når kloarken er fyldt, HOFOR betaler for
anlæg og drift af disse veje.
Kåre har projekter i G/F Katrinedal og G/F Vanløse Stationsby med opsamling på Bangsbo
Plads, disse projekter er godkendt af HOFOR og Forsyningssekretariatet (staten). Her ventes
kun på tilladelse til at begynde.
Ad. 3. Erik Jønson oplyste at han lige var kommet fra gruppemøde om opdatering af
Vejledning for Private Fællesveje, og her var der kommet en afklaring på mange at de stillede
spørgsmål til kommunen (Søren Kastoft) og fra HOFOR (Sara Kirstine Bastholm) og de ville
lave nogle udtalelser og henvisninger til hjemmesider.
Havde medlemmerne noget som de mente skulle med bedes de snarest kontakte Erik
Jønsson.
Ad. 4 Fra bestyrelsen:
Charlotte Tørngren, orienterede om haver med mere vilde blomster.
Jan Mørch, omtalte at byggeriet Hjørnestenen var godkendt, her kommer ungdomsboliger og
familie boliger.
Der arbejdes med området på Slotsherrensvej hvor politiet er fraflyttet, her ved man ikke
rigtigt hvad en bygherre vil lave.
TDC udruller fibernet i Vanløse, Brønshøj –Husum til villaerne, der skal samgraves med
gigabit.
Kommunen har også gang i noget med nedsættelse af hastigheden på Jyllingevej på grund
ag støj plage.
Sven Jacobsen spurgte om naboers tålegrænse. Her kunne Ulf Kjellerup holde et helt
foredrag.

Referat Erik Jønsson

