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Klimavej og Bystævneparken
Der er kommet nyt i sagen om vores klimavejsprojekt.
Kommunen har opdaget, at vi har gang i et projekt, som påvirker deres eget projekt i
Bystævneparken. De har nu fremsat krav om, at vi koordinerer de 2 projekter, da de ”arbejder på
en lokalplan, hvor Ærtebjergvej bliver åbnet op for gennemkørende trafik”, som kommunen selv
skriver til HOFOR i et trafiknotat.
HOFOR håber stadig at de kan begynde på klimavejprojektet som planlagt, dvs. sent efterår/tidlig
vinter.
Bestyrelsen mener, at vi sammen skal modsætte os kommunens plan om at åbne Ærtebjergvej.
Heldigvis har vi en lokalforankret politiker i baghånden. Det er Laura Rosenvinge, som I kan se i
det seneste nummer af lokalavisen. Hun afholder møde i EnergiCenterVoldparken på mandag
den 23. september klokken 19:00, hvor hun vil høre borgernes mening om Bystævneparken og
Tingbjerg projekterne. Det er afgørende, at vi kommer så mange som muligt, og sætter
Bystævneparken på dagsordenen. Vi har tidligere været i telefonisk kontakt med hende, så hun
kender vores sag.
Hvad kan man ellers gøre? Skriv indlæg til lokalavisen og breve til politikerne på rådhuset. Vi skal
være så mange som muligt, som bliver ved med at tale sagen, ellers taber vi den − inden vi er
kommet i gang. Det er NU vi skal skrive og tale om det, for det er nu, det skal besluttes på
Rådhuset.

Japansk Pileurt
Vi er blevet gjort opmærksomme på at vi på fællesgrunden har Japansk Pileurt!
Det er vi nu i gang med at bekæmpe. Hvis i har Japansk Pileurt i haven bør man bekæmpe det så
godt man kan.

Miljøstyrelsen har flere anbefalinger, det samme har haveselskabet og det økologiske råd. Her kan
man søge vejledning.

Et link er ikke så brugbagt i printet version, men her er linket alligevel til miljøstyrelsens
hjemmeside om bekæmpelse af Japansk pileurt.
https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selvgoere/bekaempelse/bekaempelse-japansk-pileurt/
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