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Deltagere: 
Karl 
Ellen 
Ditte 
Ulla 
Jesper 
Annette 
Henriette 
 
Dagsorden: 
 
1. Orientering om status fra vejprojekt 
2. Delebilsprojekt 
3. Ladcykel 
4. Næste møde 
 
Ad 1) 
Ellen har været til møde med projektet angående vand i byer. Det er endt med, at 
Annette Severin i sin egenskab af formand for vejlauget har underskrevet en 
Interessetilkendegivelse, der i praksis betyder, at vi har lovet at tage et møde med 
et underprojekt, der hedder ”permeable belægninger”. 
 
Vi håber, at den tilkendegivelse sammen med det arbejde, der er blevet udført på 
de to veje vil give dispensationen for, at vi kan fortsætte arbejdet. 
 
Henriette tage fat på den del af kommunen, der har udstedt påbuddet. Ellen tager 
fat på den del af kommunen, der er repræsenteret i projektet for kommunen. Begge 
dele ligger i Center for Veje, men er ikke samme afdeling.  
 
Projektet er stadig i sin opstartsfase, og der er derfor fortsat uklarhed om, hvilke 
muligheder der er.  
 
Det er vores opfattelse, at den bedste vej lige nu er at søge fondsmidler til 
projektledelse samt at skabe en præcis ramme for, hvilke løsninger der kan 
anvendes af projektet. 
 
Ellen spørger i projekter, om de vil støtte en henvendelse til en fond. Karl har 
tidligere haft kontakt med Realdania og vil genoptage den kontakt. 
 
Ad 2) 



 
Delebilsprojektet er lykkedes med at skaffe penge til at stable et projekt på benene. 
Kort fortalt går det ud på at tilbyde 30 hustande i og nær GF Øresund en billig 
indmeldelse i Københavns Delebiler. Der vil blive afholdt to informationsmøder i 
Sløjfen et sidst i november og et i begyndelsen af december. Begge varetages af 
Københavns Delebiler. Omdeling af informationsmateriale er netop sket. 
 
Ad 3) 
Karl og Mads sonderer muligheden for at stille cyklen hos Karl. 
Mads skriver en side om, hvordan det vil kunne administreres. 
 
Ad 4) 
 
Næste møde søndag d. 5. december kl. 17.00 hos Ditte. Det vil kræve en ny 
referent, da Jesper er forhindret. 


