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Lise Danneboe 16.07.2018 Gør opmærksom på, at mange kører ulovligt mod ensretningen 
på Dronning Olgas Vej. Foreslår, at der anlægges en 
indsnævring ligesom den på Mariendalsvej. Eller som på 
nedenstående foto

Tak for din henvendelse vi prøver at få hellen med 
i anlægsprojektet. Dvs. at vi koordinere med 
trafiksikkerhedsfolkene og Beredskabet og vender 
tilbage med orientering herom.

Ditte Plougmann 
Sørensen 

23.07.2018 Betyder det at vejen skal graves op ligesom den har været på 
Mariendalsvej? Jeg synes vi har været MEGA hårdt ramt på 
vores vej. der været færre parkeringspladser i ca. 2 år nu og 
huset overfor har fået lavet have og det har og resulterer stadig 
i optagelse af parkeringspladser og hele projektet på 
mariendalsvej har gjort at alle p-pladser har været optaget. 

Tak for din henvendelse - Anlægsarbejdet vil 
medføre, at vejen skal graves op og at der 
nedlægges parkeringspladser som en midlertidig 
foranstaltning. 
Ombygningen er planlagt til at finde sted i en 
periode over ca. 3 måneder hvor opgravningen 
planlægges etapevis, så der nedlægges så få 
parkeringspladser som muligt.

Gittemie Østerlin 25.07.2018 Vi husker tydeligt skybrudssikringen af Mariendalsvej, hvor 
samtlige beboere forsøgte at få parkeringsplads på Dronning 
Olgas Vej og der herskede kaos i lang tid. 

 Jeg vil derfor foreslå, at man giver beboerne tilladelse til 
at parkere på p-pladsen ved Mariendals Hallen. 

 Samtidigt var vi yderligere plaget af bilister, der ikke 
respekterede ensretningen. Foreslår jeg, at man laver 
en "helle" ud fra fortovet, der indikerer, at man ikke må 
køre ind hér. Ligesom man har gjort på Mariendalsvej, 
ved Kronprinsessevej. 
Eller som den flotte løsning på Fuglebakkevej, hvor der 

Der er afholdt besigtigelse sammen med Gittemie 
Østerlin på Dronning Olgas vej d. 26. 07 2018

Der blev aftalt, at forvaltningen undersøger 
muligheden for:

 Midlertidig parkering ved Mariendals 
Hallen 

 Anlæg af en ny indsnævring ved Prins 
Constatins Vej 

 Opmåling af indkørsel til parkeringskælder 
ud for Villa Olga 



er placeret store blomsterkrukker ved Borups Allé.   

 Endvidere undres vi over det store nye byggeri på 
Dronning Olgas Vej: Villa Olga, hvor der er kommet 8-
10 nye boliger. 
Det er en yderligere belastning på p-pladserne 
ingen af beboerne bruger p-kælderen, hvilket kan 
skyldes at passagen til garagen ikke er bred 

Forvaltningen vender tilbage med orientering 
herom.

Britt Normann 
Helligsøe

30.07.2018 I min ende af dronning Olgas vej er det kun muligt at få internet 
igennem telefon ledning ( kobber 25/3) 
Er det en muligt at få opgraderet dette når der nu skal graves 
alligevel - og hvorfor ikke ? 
Når jeg har henvendt mig til udbydere giver de kommunen 
skylden for ikke at ville grave ? 
Det er ikke muligt for mig at arbejde hjemme fra pga. den ringe 
hastighed. 

Tak for din henvendelse -Frederiksberg Kommune 
har ikke modtaget nogen ansøgning om 
gravetilladelse på Dronning Olgas Vej. Kommunen 
har derfor ikke givet afslag til nedlægning af nye 
telekabler på Dronning Olgas Vej.
Vi samarbejder gerne med din internetudbyder og 
vi afholder et koordinerende ledningsmøde inden 
opstart.


