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Mit navn er Jan Glæsel, og jeg bor på Mariendalsvej 7 B&C - den sidste del af 
Mariendalsvej mod Falkoner 
Alle, som ikke er omfattet af det kommende arbejde med ovennævnte projekt. Dette er 
selvfølgelig 
ærgerligt, da vi ved flere lejligheder har haft vand i kælderen ved skybrud - men sådan er 
det. 
Jeg skriver, fordi jeg på hjemmesiden kan se, at arbejdet også omfatter renovering af 
fortorvene. I den 
forbindelse vil jeg høre om det i så fald vil gælde for fra Prins Konstantinsvej og op mod 
Falkoner Alle. Det 
største kastanietræ på vejen står lige ud for os, og det er efterhåndet blevet så stort i 
rodnettet at det er blevet 
meget svært fremkommelig, hvis to skal passere hinanden, eller når nogen skal forbi med 
en barnevogn. 
Sågar har jeg hjulpet en ældre mand på benene efter han snublede over de forskudte 
fliser og den lappende 
asfalt som af flere omgange er blevet forsøgt lagt. Jeg har vedhæftet et par billeder, så I 
kan få syn for 
sagen. 
I sagen natur har jeg en had kærligheds forhold til træet, da det i året løb sviner helt 
utroligt og samtidigt 
tager meget lys i vores stue, men samtidigt er det jo et smukt træ. Dog bør det beskæres 
især i højden, da det 
er 3-4 meter for højt. Dette er ikke bare min vurdering, men en anlægsgartners, der har 
arbejde hos vores 
nabo. En beskæring ville gøre at træet fik det bedre samt danne en mere harmonisk 
krone, og samtidigt ikke 
beskadige luftledningsnettet. 
I det tilfælde at renoveringen af fortorvene umiddelbart ikke gælder vores del af 
Mariendalsvej, vil jeg 
henstille til at vi bliver indraget i denne renoveringen 
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