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Ditte Buch 
Herskind

Ønsker at det vurderes om det er 
muligt at inkludere bænke/stole i 
de nye vejbedene, da det vil også 
betyde meget for bylivet på vejen 
og beboernes livskvalitet. 

Forslaget om evt. at opsætte indarbejde bænke vil blive 
vurderet. Men da det vil betyde at størrelsen på bedet 
/opholdsområdet skal udvides  kan det få betydning for 
tilgængeligheden (f.eks. bredden på
fortovene), eller antallet af parkeringspladser. Begge dele 
har andre borger udtrykt ønske om, også til gode ses i 
projektet . Derfor vil det blive
en afvejning af, hvad som er muligt.

Jan Glæsel Bor uden for projektområdet, på 
Mariendalsvej nr.7. Så gerne at  
strækningen frem til Falkoner 
Allé, også varen del af 
projektområdet, da hans 
ejendom også har været udsat 
for oversvømmelser i forbindelse 
med skybrud. Ønsker at fortovet 
foran hans bolig bliver renoveret, 
da det eksisterende kastanjetræ 
har ødelagt belægning og derfor 
giver en dårligere tilgængelighed. 
Samtidigt mener han, at træet er 
blevet meget stort og bør 
beskæres.

Det bliver oplyst at der er planlagt fortovsrenovering af 
fortovet foran hans bolig i 2017. Derud over vil Byliv og 
Drift komme ud og vurderes om det eksisterende 
kastanjetræ bør beskæres.

Informationsmøde: afholdt d.31.3.16 i Café Under Buen.
Deltager: 10-12 stk.
Deltager fra Kommunen: Julie Fraenkel, Lars Kamp Jørgensen og Dorte Winkler Nilsson.

Der blev holdt et oplæg ang. kommunens planer for kommende skybrudsprojekter, derefter var der
diskussion ved bordene, hvor projektforslag blev diskuteret.
Der kom følgende kommentere til de konkrette projektforslag:

 Der blev udtrykt bekymring for at der vil blive færre p-pladser. Der blev orienteret om at det ikke var
en del af planen.

 Der var ønske om at de to eksisterende bus holdepladser udfor hallen nedlægges og erstattes med
p-plaser. Det blev forslået at bus parkeringen blev afviklet inde på hallens område.

 Det blev forslået at der under den videre detaljering af projektet blev fokuseret på at placere træerne
på en sådan måde at der blev plads til flest mulige p-pladser.

 Det blev forslået at p-pladserne blev op stribet, så man på den måde sikrede sig at der var plades til
så mangen reelle p-pladser som muligt.

 Det blev foreslået at der blev kigget på hvordan ensretningen er skiltet, da det er oplevelse at den
eksisterende skiltning ikke bliver overholdt.

 Der var enighed om at det var vigtigt og en væsentlig kvalitet at allé præget blev bevaret.


