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Dagsorden  
Mødedato: 1. oktober 2020 kl. 15:00 – 16:30. 

Mødested/Rute: Hundesømosen. 

   
Deltagere: 

Fra Grundejerforeningen 

Jesper Holm 
 
Fra Gentofte Kommune: 

Park og Vej:  
Driftschef Robert E.  
Meisner, skov- og landskabsingeniør Mads Høhne Kromann 
 
Referent: Mads Høhne Kromann 
 
Emner til drøftelse: 

  

Punkt Svar 

Opfølgning på referater fra markvandring ved Sønder-
sø, herunder især indvendingerne fra grundejerne i 
området. 

Park og Vej har opfordret grundejerne ved Søn-
dersø til at koordinere med Bernstorff-Jægersborg 
Grundejerforeningen. Park og Vej fremsender se-
neste korrespondance vedr. Søndersø med refera-
tet. 

Opfølgning på vedligeholdelsen ved Hundesømosen.  GE var meget tilfreds med indsatsen mod 
rød hestehov og spurgte til udvidelse af 
indsatsområdet f.eks. til området på den 
nordøstlige bred. Park og Vej bekæmper 
så meget som der er mandskab til. 

 Ridestien er meget slidt, og er på lange 
strækninger skyllet væk/eroderet. På an-
dre stræk helt kompakt. Park og Vej un-
dersøger om renovering kan prioriteres. 

 Ønske om at udsigten over mosen fra 
bænkepladserne opretholdes, da den er 
ved at gro til. Park og Vej er enig. 

 Ønske om renovering af asfaltstien der 
forbinder den øvre og den nedre sti ud for 
Jægersborg Have. Park og Vej undersøger 
muligheder for evt. renovering. 

Afspærring og renovering af sti ved Hundesømosen – 
hvorfor skal det tage så lang tid? 

Forklaringen er, at det har været svært at skaffe 
den fornødne mængde egeflis. 

Opsætning af informationsskilte om dyreliv i Hunde-
sømosen. 

Park og Vej er positive og undersøger om der fin-
des ”køreklare” skilte til opsætning. 
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Punkt Svar 

Renovering af adgangsvej fra Hundesøvej til Hunde-
sømosen. 

GE påpegede at asfalten er slidt og trænger til 
udskiftning.  

 

I forhold til prioritering i renoveringsplanen er 
strækningen ikke er medtaget 2021.  

Orientering fra kommunen om fortovsrenovering ved 
Ermelundsvej og Soløsevej. Forklaring på, hvorfor alle 
materialer leveres på en gang (1), så hele området er 
fyldt, idet det giver store gener for beboere og gæster. 
Forklaring på, hvorfor adgangen til Hundesøvej fra Er-
melundsvej skal være spærret i meget lang tid efter, at 
fortovet er gjort færdigt.(2) 

(1) Det er entreprenørens opgave, at tilrette-
lægge logistikken inden for kontraktens 
rammer af den samlede levering. Entre-
prenøren vil oftest, som middel til at opnå 
en god økonomi i projektet få leveret mate-
rialerne af så få gange som muligt. 
 

(2) Besvarelsen herunder blev aftalt udsendt 
sammen med referat.  
 

Som ved overkørslen til Ermelundsvej nr. 
94-100 gælder det, at når brostenene er 
sat, skal betonen hærde, inden overkørs-
len må belastes med kørende trafik. Hær-
detiden afhænger af temperaturforholdene, 
men anslås at være mellem 2 og 3 uger. I 
denne periode vil overkørslen være af-
spærret, og der vil ikke nødvendigvis gen-
nemføres andre anlægsaktiviteter på ste-
det.  
Det tilstræbes, at lukningen af overkørslen 
begrænses til 4 uger for det samlede ar-
bejde, men der kan gå længere tid. Yderli-
gere har et byggeri i nr. 120, haft en del 
materialeoplag og behov for kørsel ind og 
ud med betonkanoner og det har medført 
at vi ikke kunne færdiggøre det kommuna-
le projekt i normalt tempi. Arbejdet forven-
tes først færdiggjort når ejendommen i nr. 
120 er færdig. Ejeren har oplyst, at arbej-
det forventes at være færdigt i uge 47. 

Renovering af fortov på Hundesøvej i forbindelse med 
renovering af fortov på Ermelundsvej. 

Pt. ligger der ikke en plan for gennemgående re-
novering.  

 

Såfremt der er enkelte fliser som er ødelagt så de 
ligger med opspring eller vipper, kan man med 
fordel melde det ind via Giv et vink: 
https://www.gentofte.dk/da/Borger/By-og-
milj%C3%B8/Giv-et-vink-2014, så vil driften få 
opgaven direkte og vil indarbejder en evt. udskift-
ning/udbedring i de øvrige prioriterede opgaver.    

https://www.gentofte.dk/da/Borger/By-og-milj%C3%B8/Giv-et-vink-2014
https://www.gentofte.dk/da/Borger/By-og-milj%C3%B8/Giv-et-vink-2014
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Punkt Svar 

Renovering af cykelsti på Ermelundsvej fra Jægerborg 
Alle til Søndersøvej. 

Renoveringen af cykelstien fra Jægersborg Allé, 
syd for rundkørslen til Brogårdsvej, er med på prio-
riteringslisten for arbejderne i 2021, forudsat  de 
nødvendige bevillinger stilles til rådighed. 

Resultatet af kommunens møder med politiet om parke-
ring på Ermelundsvej ved stopforbud og på Ibstrupvej i 
henhold til 10 m. reglen. 

Park og Vej – oplyste, at der ikke skiltes med for-
hold som allerede er gældende jf. færdselsloven. 

 

Færdselsloven håndhæves af politiet.  

 

Forholdet er nævnt overfor politiet.  

Forslag fra et medlem til vores generalforsamling: Jeg 
foreslår, at der gøres en indsats for at forbedre oplevel-
sen ved at gå rundt i kvarteret ved, at der opfordres til 
klipning. 

Park og Vej gør en stor indsats for at huske bor-
gerne på at klippe deres hække. Bl.a. ved hjælp af 
”hækkesedler”. 

 

Grundejernes medlemmer opfordres samtidigt til at 
gøre brug vedhæftede link til Giv et Vink:  
 
https://www.gentofte.dk/da/Borger/By-og-
milj%C3%B8/Giv-et-vink-2014 

 

Udbygning af fjernevarme. Der er udsigt til en videre udbygning af fjernvar-
menettet. Der afventes udmelding fra Energistyrel-
sen. 

Trafiksanering og hastighedsnedsættelse på Søndersø-
vej.  

Park og Vej foretager pt. trafiktælling på stræknin-
gen på den del af Søndersøvej, der ligger mellem 
Ermelundsvej og Lille Femvej.  

 

Der ønskes information om status på projektet. 
Park og Vej svarer i referatet 

 
Park og Vej har i den i den mellemliggende perio-
de været i dialog med borgeren, der er initiativta-
ger til eventuel trafiksanering og informeret om 
resultatet af tællingen, hvor hastigheden lå under 
det tilladte.   

https://www.gentofte.dk/da/Borger/By-og-milj%C3%B8/Giv-et-vink-2014
https://www.gentofte.dk/da/Borger/By-og-milj%C3%B8/Giv-et-vink-2014
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Punkt Svar 

Gentofte Kommunes planer for etablering af ladestatio-
ner til elbiler.  

Opladning skal ske på egen grund eksempelvis i 
egen indkørsel. Det er ikke tilladt at råde over det 
offentlige vejareal og fx trække ledninger ud over 
fortov og kantsten, som kan være til gene og fare 
for fodgængere m.fl. Der henvises til at benytte de 
ladestandere der er opsat rundt om i kommunen.  

 

Opfordring fra Grundejerforeningen ”Der opfordres 
til generel information om, hvad den enkelte 
grundejer må og ikke må ift. fortovsopladning”.  

 

Park og Vej tager pkt. til efterretning. 

Opstilling af affaldspande til hundeposer ved Ermelun-
den 

Gentofte Kommune opstiller som hovedregel ikke 
affaldsspande ved udgange fra områder der ikke 
ejes af kommunen.  

Pkt. fremsat på dagen: 

 

1. Udbedring af skader på vejbump Soløsevej 
 
 

2. Vejbeplantning af hj. Soløsevej/Solbakkevej, 
Soløsevej/Skovvej  
 
 

3. Busdrift 
 

 

 

Park og Vej, sort drift vil besigtiget og udbedre 
skaderne. 

 

Opfordringen vil blive videregivet til Park og Vej, 
grøn drift, som vil klippe ind. 

 

Besvarelsen herunder blev aftalt udsendt sammen 
med referat.  

 

Ved omlægningen af busnettet i oktober 2019, blev 
linje 169/179 omlagt. Linje 179 fik delvis ny rute, 
således at den kører mere på tværs i kommunen. 
Linje 169 blev nedlagt, og de stoppesteder der ikke 
blev dækket af linje 179, bliver dækket af en ny 
ringlinje (171/172). 

 

Det var planlagt at det nye busnet skulle evalueres 
i foråret 2020, men corona pandemien har gjort, at 
denne evaluering ikke kunne gennemføres, og det 
er endnu uvist hvornår den kan gennemføres. 

Evt. GE gjorde opmærksom på at vejbede i området 
trænger til beskæring/klipning af hensyn til over-
sigtsforhold.  

 

Opfordringen vil blive videregivet til Park og Vej, 
grøn  drift, som vil gennemgå. 

 


