
Referat af klimagruppemøde d. 8. september 2015 

Deltagere: 

Ellen, Henriette, Karl, Karsten, Annette, Christian, Ditte og Jesper. Mads kom til senere. 

Eksterne:  Signe og co.  fra klimavej.dk, Søren 

 

Dagsorden: 

1) Præsentation fra klimavej.dk 

2) Søren har svar fra kommunen 

3) De næste skridt 

 

Ad 1) 

Gennemgang af uddelt materiale. Materialet er bilag til dette referat. 

 

En aftale med dem inkluderer Cowi. Cowi trykprøver tegningerne, og økonomien i dem inden de sender 

dem i udbud. Projektering og anlægsfasen er i 2017. 

 

Vi bliver ikke påført omkostningerne i forbindelse med udbuddet. Dem skal Hofor afholde. 

 

Klimavej vil kunne tage alt de besværlige arbejde, med myndigheder, udbud, styring og tilsyn af 

anlægsproces mv. 

 

Ad 2) 

Teksten nedenfor er uddrag fra Sørens mail fra 8. september. 

Må vi minimere antallet af p-pladser og kan vi lave skråparkering? 

 

Svar:  

Ja, det er op til os at afgøre det. 

 

Hvad gør vi i forhold til en hjørneetageejendom, der ikke er med i grundejerforeningen?  
 

Svar: 

Kommunen har ikke nogen mulighed for at få dem med i projektet.  

 
Hvad er kravene nu for stadig at være en legevej? 

 

Svar: 

De er skærpet en hel del (blev henvist til to vejledninger, hvor vi kunne læse mere); bl.a. må man ikke adskille fortov og 

vejbane, ligesom det skal være en væsentlig andel af arealet, der kan anvendes til leg og ophold - og fx ikke til parkerede 

biler. Det er politiet, der træffer den endelige afgørelse. Alternativet til legevej vil være at skilte med lav hastighed, men det 

vil også kræve noget overtalelse af politiet.  

 

Hvad så nu? 

Maria fra Københavns Kommune foreslår, at vi “pakker” Steens materiale med et indledende skriv, hvor vi 

argumenterer/forklarer projektet og kalder det for et projektforslag. Det sender vi ind til KK med henblik på at få 

godkendelse, hvorefter de vil vende tilbage med en godkendelse; sandsynligvis med nogle kommentarer og forbehold, der 

skal rettes i projektet, for at kunne opnå endelig godkendelse. Svartiden på dette burde være 3 uger, men er nok nærmere 

6-8 uger… 

 

Ad 3) 

Klimavej undersøger, om vi skal genberegne det hele i gen. 



 

Annette og Jesper tager ind til Bisgaard og får tegningerne rettet til. 

 

Når tegningerne er klar laver vi sammen med Søren en pakke til kommunen, hvor de kan kommentere på 

projektet. Tegningerne sendes til Martin sammen med tilbuddene fra NCC, så Martin kan lave et nyt budget 

til os til erstatning for det gamle. 

 

Jesper og Annette tager efterfølgende kontakt til klimavej.dk for at se, om vi skal indlede et samarbejde. 

Nye møder: 

Onsdag d. 7. oktober kl. 17 på petanque banen. 

Onsdag d. 21. oktober kl. 20 hos Henriette. 

 


