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Dagsorden 
Mødedato: 06. oktober 2022 kl. 16:00 – 17:30. 

Mødested: Hundesømosen 
     
Deltagere: 

Fra Grundejerforeningen 

Jesper Holm, John Zangenberg 
 
Fra Gentofte Kommune, Park og Vej: 

Peter Normark Kirsch, Andrew Richard Downes  

 
Referent:  
Peter Normark Kirsch 
 
Emner til drøftelse: 

Fra Gentofte kommune 

P.0 - Generel orientering. Johanne Leth Nielsen er tiltrådt som chef 
for Park og vej. 

 

Fra Bernstorff-Jægersborg GF 

P.1 - Situationen på Søndersøvej De seneste målinger ligger lidt over de 
forrige målinger, men er stadigvæk inden 
for de tolerancer Politiet bruger omkring 
hastighedsmålinger. Så umiddelbart vil der 
ikke blive sat nogen tiltag i gang. Park og 
vej vil dog følge udviklingen, og skulle de 
kommende målinger udvikle sig i en 
uheldig retning kan tiltag komme på tale. 

P.2 - Beplantningen i Hundesømosen   

 

Ridestien gøres bredere, så den har en 
ensartet bredde i hele forløbet. 

Gråpil vil blive skåret tilbage de steder det 
er nødvendigt. 

Ved indgangen fra Jægersborg Alle er der 
uønsket parkering af biler på græs 
skråning ved indkørslen. Et forslag fra 
grundejerforening om ny beplantning på 
skråningen vil blive nærmere undersøgte 
af Park og Vej. 

P.3 - Skiltning i Hundesømosen 

 

Park og vej arbejder på et helt design af 
vores skilte i/ved parker og naturområder. 
Vi vender tilbage med resultatet når 
arbejdet er færdigt. 
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P.4 – Parkering 

 

Emnet om store lastbiler der er parkeret 
på Jægersborg Allé har før været drøftet. 
Problematikker er at det er lastbiler under 
3500 kg der er parkeret der, og det er 
lovligt. 

P.5 – Fjernvarmeudbygningen 

 

Grundejerforeningen har haft møde med 
Fjernvarmen – ingen yderligere 
bemærkninger. 

P.6 - Ombygningen på Sauntesvej af NOVO's 
tidligere ejendom 

 

Ifm. udbygningen af boligerne anerkender 
Park og vej grundejerforeningens 
bekymringer om, en øget trafik på 
Sauntesvej og sikkerheden omkring 
Sauntesvejs udmunding i Jægersborg 
Allé. Grundejerforeningen mener at dette 
bør give anledning til overvejelser. 

Park og vej vil følge op med nye 
trafikmålinger efter færdiggørelse af 
boligerne, og herefter tage stilling til 
eventuelle tiltag. 

 
 
Bemærkninger: 
 
De ”små” emner der blev drøftet på turen rundt søen, tager vi en dialog om gartnere der 
passer området. 


