Indbydelse til dialogmøde i Grundejerforeningen for
Fortunen & nærmeste Omegn
Den 22. december 2016 behandlede kommunalbestyrelsen en række væsentlige
skitseprojekter relateret til trafikken i vores nærområde, herunder ombygning af krydset
Klampenborgvej/Hjortekærsvej. Ombygningen vil medføre en lukning af Ved Fortunen og
dermed et forøget pres på flere af de andre veje, der går ind i- og ud fra vores område.
Bestyrelsen har under hele processen arbejdet på at få mindst mulig trafik i vores område,
således også tirsdag den 18. januar, hvor tre bestyrelsesrepræsentanter mødtes med
afdelingschef for vejafdelingen Mads H. Lindberg Christiansen og med akademiingeniør i team
”Vej” Jytte Olander. Samme aften samlede vi bestyrelsen på ny for bl.a. at drøfte:
 Forvaltningens udspil
 Den foreslåede lukning af ved Fortunen
 En skrivelse, som grundejerforeningen ikke har haft noget at gøre med, men som
borgmester Sofia Osmani har modtaget den 22. januar fra beboere i området, der
tilkendegav, at de ikke ønskede, at Ved Fortunen skal lukkes
Da trafikken i vores nærområde betyder meget for os og for vores børns trivsel og sikkerhed og da vi i grundejerforeningen ønsker at repræsentere vores medlemmers holdninger indbyder vi til en dialogaften, hvor vi håber, at så mange af jer som muligt vil deltage.
Forvaltningen deltager sammen med Via Trafik, der har ansvaret for analyserne, og sammen
vil de redegøre for såvel analyser som de beslutninger, der ligger på tegnebrættet, og som
forelægges politisk den 22. februar 2017. Mødet foregår:
Den 31. januar
Fra kl. 19.30 – kl. 21.00
Vi er p.t. i gang med at finde et mødested. Når vi er klar offentliggøres det på nettet
og udsendes på mail med indbydelsen.
Dagsorden for mødet er:






Velkomst, ved formand Steen Wenske Pedersen
Forvaltningens skitse til trafikforbedrende tiltag samt Via Trafiks bagvedliggende analyser
Spørgsmål og dialog i forhold til Via Trafik og forvaltningens oplæg
Fremlæggelse af grundejerforeningens overvejelser, ved Steen Wenske Petersen
Drøftelse af den tilbagemelding, som grundejerforeningen vil sende til forvaltning og
kommunalbestyrelse inden mødet den 22. februar

Vel mødt og venlig hilsen
Grundejerforeningens bestyrelse
v. Steen Wenske Pedersen
PS. Referat fra kommunalbestyrelsesmødet den 22. februar samt link til bilag (analyser) findes
på Grundejerforeningens hjemmeside. Nedenstående omfatter referat uden bilag

http://www.ltk.dk/sites/default/files/uploads/public/referat_dagsorden/tmu_2016-12-06_referat.pdf

