Markvandring - 04. oktober 2021
Park og Vej

Ved Søndersø

EMN-2016-05502

Dagsorden
Mødedato: 04. oktober 2021 kl. 15:00 – 16:30.
Mødested/Rute: Mødes ved Søndersø.
Deltagere:
Fra Bernstorffs-Jægersborg Grundejerforening
Jesper Holm
Fra GF Søndersø
Jørgen Tjellesen + flere medlemmer af foreningen.
Fra Gentofte Kommune:
Park og Vej: Robert Erlefred Meisner, Peter Normark Kirsch og Christina Dreyer Nielsen
Referent:
Christina Dreyer Nielsen

Emner til drøftelse:
Punkt

Svar

1. Trafiksanering på Søndersøvej.
Statusopdatering

Det er kommunens politik at der ikke etableres
borgerbetalt hastighedsforanstaltninger på en
klasse 3 vej. Så det er en administrativ fejl at
processen var sat i gang. Processen er derfor
stoppet, og kommunen vil i stedet foretage nye
hastighedsmålinger, for at se om der er et
hastighedsproblem på Søndersøvej. Målingerne vil
blive foretaget på strækningen mellem
Søndersøvej 15 og 23. Stedet for målingerne blev
aftalt på markvandringen,

2. Renovering af vejbump på Soløsevej.
Der er ikke sket noget siden sidst og bumpene er
ikke blevet mindre slidte i mellemtiden.

En renovering vil først ske i forbindelse med
en renovering af vejen. Park og vej har ikke
umiddelbart planer om en renovering af vejen,
og vil i første omgang besigtige de
eksisterende bump og udbedre eventuelle
huller.

3. Opfølgning af aftalerne fra gennemgang af
Søndersøområdet d. 28. januar 2020. se referat.
af Mads H Kromann.

Mange af vinterens beskæringsopgaver er udsat
pga. hjemsendelser under Corona. Park og Vej
arbejder på at indhente efterslæbet

4. Fra Anne Marie Hugsten VK 6:
Ønske om udtynding af træer, buske og gråpil så
der sikres indkig til søen.

Det har vokset sig meget tæt og en tynding af pilen
er nødvendig. Det er Park og vejs plan, at i de
områder der blev talt om på markvandringen, vil
der blive tyndet ud i pilen.
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5. Fra Anders og Mette Plum VK 32:
Ønsker at GK kigger på det store træ ud for VK 24
som så meget faretruende ud under sidste
stormvejr

Pilen ser ud til at være i god vækst og sundhed.
Træet efterses nærmere og sundhedstilstand
vurderes af gartnerne. Man bør altid holde afstand
til store træer i kraftig blæst.

6. Fra Finn VK 21:
Ønske om topskæring af træer ud for VK 21-23 og
25.

Park og Vej bruger ikke topkapning i driften, da det
ødelægger træets struktur og sundhed. Det vil
medføre råd og afkorte træets levetid. Vi vil i stedet
se på om stien kan gøres breder ved at fjerne
nogle af træerne langs kanten, og tynde ud i krat
og buske, så der åbnes mere op.

7. Fra Peter. VK 16:
Ønsker at siv helt ud i vandkanten beskæres. Er
bekymret over den lave vandstand i søen!

Park og Vej opretholder et åbent vandspejl i søen
og forhindrer tilgroning af brinkerne.
Både vegetation og vandstand er dynamisk og
søen vil i perioder fremstå mere eller mindre tør og
tilgroet i årene mellem rydning/opgravning.

8.

Spørgsmål til vandstandslogger

Park og Vej har igangsat en undersøgelse af
vegetation og hydrologiske forhold i kommunens
søer og moser.
Formålet er at kortlægge områdernes
vegetationsmæssige og hydrologiske status og
potentialer.
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