
Referat af klimamøde d. 6. august 2017 
 
Referat 6/8 2017 . Møde om vejprojektet 

 

Til stede: Karsten, Karl, Ditte, Henriette, Annette, Christian, Ellen (ref) 

 
 

1) Siden sidst 
 

Der er blevet lagt asfalt og sået regnbedsblanding i regnbedene.  

 
 

2) Bekymringer 
 

De vigtigste arbejder er foretaget, men vi er ikke færdige endnu, da tidsplanen er overskredet. 

Det har ført til en del forespørgsler og bekymringer. De vigtigste er oplistet herunder:  
 

• Græs i regnbedene. Den regnbedsblanding, der er sået er skredet lidt ned. Der skal 

evt. plantes ekstra græs i tuer. Ditte har i juni måned bedt Filbert om et tilbud på det, 
men der sker ikke rigtig noget. Filbert har sagt til Annette og Ellen, at der vil blive 

plantet i august – men ikke hvornår, hvor meget, eller til hvilken pris. Annette tager det 

op med Luvisa og Filbert næste gang hun ser dem. Vi skal have et tilbud før vi evt. 

igangsætter arbejdet.   

• Græs generelt. Der bliver eftersået 

• Nye parkeringsbåse. De bliver opmalet – måske i næste uge. Parkeringsfelterne 

kommer til at ligge stort set som før – dvs at bilerne står halvejs ude på vejen. Når 

båsene er opmalet kan parkeringsvagterne genoptage deres arbejde. 

• Kantsten. Efter afslutningen vil vi gennemgå om der nogen steder skal oprettes 
kantsten. Det bliver en ekstra udgift, vi må tage på os. Gode tip fra asfaltfolket 

indhentes. 

• Armering. Armeringen er ude af niveau et par steder. Det vil blive justeret. 

• Hastighed. Der er mange, der har oplevet hurtig kørsel på vejene. Vi afventer at vejene 

er helt færdige og at parkeringspladserne igen markeres, så bilerne holder noget 
længere ude på vejen end de aktuelt gør, samt markeringer for enden af vejen. Så ser 

vi, hvordan det fungerer. Herefter vil vejlauget tage stilling til problemstillingen. 
 

3) Vis vejen frem – 24/8 
 

Vi er med i et hovedstadsarrangement for klimatilpasning af veje (”Vis Vejen Frem”) og holder 
åbent hus torsdag d. 24/8 15.00 – 17.00. Der kommer både fagfolk fra diverse kommuner og 
almindelige borgere. Vi er det eneste borgerdrevne projekt, og også det eneste projekt i 

København, så vi kan nok forvente at mange kigger forbi. Vi kan godt bruge nogen flere 

beboere til at vise frem og fortælle. Henvendelse til Karl på elkavn@ft.dk. Karl laver en lille 
guide. Der kommer artikel i Amagerbladet som optakt til dagen. Karl laver vagtplan.  
Se evt. nærmere her: http://www.klikovand.dk/vis-vejen-frem-24-august/ 

 



 

4) Indvielse  
 

Vejen indvies 26/8. Det er den dag, hvor der er loppemarked og sommerfest. Vi hører 

Borgmester Morten Kabel om han kan komme mellem 11 og 14. da han igennem tide har 
fremmet projektet vil vi give ham mulighed for at klippe snoren over, men går efter kl. 14.00 
Vi inviterer alle der har været aktive i projektet i de sidste 8 år. Ellen står for invitationer til 
samarbejdsparterne. Karsten laver lille plakat, der kan hænge på træerne og sender den til 

Karl. Karl, Ditte Christian står for forplejning, bånd, sakse, højtalere mv. 
 

 

5) Proces omkring regnvandsbede 
 

Henriette indkalder den planlægningsgruppe, der blev nedsat på generalforsamlingen så 
snart hun har alle mailadresser. Det bliver snart. Gruppen har til opgave at lave et idekatalog. I 
den forbindelse er der behov for at vide, hvor meget der må placeres nederst i bedene uden at 
begrænse vandet. Annette spørger Filbert – ellers må Henriette tage fat i Daniel. Vi har en 

oversigt over hvilke planter, der egner sig. 
 

 

6) Film 
 

Det går efter planen. Der skal aflægges regnskab 31/10 

 

 

7) Nye træer 
 

Henriette har undersøgt rammerne for partnerskabstræerne. Vi kan vælge forskellige arter og 
så mange, vi gerne vil have. Der bliver plantet lind efter tegningen. Annette vil gå en runde 

med gartnerne. Der vil blive plantet til efteråret. Annette undersøger hvornår. Antallet af 
træer skal afklares. 
 

 

8) Information 
 

Når dette referat kommer ud skriver Ditte et par linjer på facebook 
 
9) Næste møde 
 

Vi mødes på vejen søndag d. 13 kl. 16.00 ved Karl. Så går vi en runde sammen 

 

 

 

 


