
Referat af klimamøde d. 26. Juni 2017 

 
Deltagere: Henriette, Ellen, Annette, Ditte, Karl, Karsten og Jesper 
 

1) Siden sidst 
 
Der er ikke noget nyt angående afløbet mellem nr. 3 og 5 på Kongedybs Alle. 
 
Ditte har skrevet til Filbert angående bedene. Hvad vi ville kunne få for 10.000 eller 20.000 kr. 
Græsser. Filbert har ikke svaret. 
 
Filbert har sagt, at det ikke er noget problem at reparere filtermuld, hvis vi eksempelvis skal 
fjerne et træ om et par år. 
 
Vi har fået penge til ny film og projektet. Karl har haft møde med ham og fortalt ham om 
projektet. Dermed får vi også dokumenteret sidste etape af projektet og det endelige resultat af 
arbejdet. Filmen bruges sammen med de forrige til at dokumentere forløbet over for andre 
interesserede i lignende projekter. 
 
På Prøvestens Alle er der blevet reddet en del af de fællede træer. De fleste ligger hos Vitus. 
 
 

2) Næste skridt 
 
Annette ringer til Laust i morgen tirsdag og laver en aftale om, at de først rydder op inden de 
vurdere vejens hældning. Det er aftalt, at Annette og Laust laver en skriftlig mangelliste, så vi er 
sikker på at huske alle udeståender. Listen sendes derefter rundt i klimagruppen, så der er flere 
øjne på. 
 
Vi afventer en ordentlig byge, så vi kan se, hvor der lægger sig pytter. Annette har aftalt med 
Laust, at hun forsøger at dokumentere hvordan vandet opfører sig, ved sådan et regnvejr. Det 
kan dog vise sig vanskeligt, når der ikke er ryddet op endnu, og det er under alle 
omstændigheder Laust’s ansvar, at asfalten får den rigtige hældning, så vandet løber de rigtige 
steder hen. 
 
De mener fortsat, at det er efter tidsplanen. Vi har det sådan, at det er bedre, det bliver lavet 
rigtigt, end det bliver lavet hurtigt. 
 
Annette taler med Laust og finder ud af, hvordan de bliver færdige også inklusive de steder, 
hvor det ikke er lavet færdig endnu. Det gælder også de opkørsler, der er lavet for højt, og de 
stykker ind mod matriklerne, der også er for høje mange steder. 
 
De har også hældt jord og sand i kloakkerne. Blandt andet ud for nr. 14 på Prøvestens Alle. 
Kloakkerne skal renses, når de har ryddet op. 

 
Angående økonomi, så tager Jesper fat på Hofor for at finde ud af, hvordan det rent praktisk 
fungerer med betalingen. 
 
Henriette tager fat på Partnerskabs træer og hører ad, om det er muligt også at få andre typer 
træer. Eksempelvis æbletræer. 
 
Henriette aktivere Idegruppen, og der bliver sat et møde op.  

 

3) Næste møde 
 
Vi holder møde igen d. 6. August kl. 17.00 hos Henriette. På dagsordenen er blandt andet Vis 
Vejen Frem d. 24. August, hvor vi har aftalt at stå til rådighed for at vise resultatet af 
anstrengelserne frem. Vi regner med at det mest er kommunale medarbejdere fra København 
og omeng, men også beboere fra andre private fællesveje. 

 


