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Referat bestyrelsesmøde Toftevang Vejlag 7.11.2016  
 

Til stede: Finn, Jeanette, Frode, Rasmus, Ole og Morten 

 

1. Opsamling på mødet med HOFOR om klimavej 

Finn har talt med Niels Lützen. Efter 18. november vil Lützen have informationer fra landmåler. 

Vi diskuterede om vi vil kunne stole på den undersøgelse af nedsivningsevnen som HOFOR 
rekvirere. HOFOR være interesseret i at få vores projekt i gang fordi de er under politisk pres for 
at igangsætte klimavejprojekter. Måske kan vi få adgang til de data som teknikere henter ved 
boreprøver og få andre uafhængige teknikere til at analysere data. Det vil vi arbejde videre på. 

Når projektet er detaljeret beskrevet af Niels Lützens firma, vil vi meget gerne mødes med de 
ingeniører der skal arbejde med projektet, og stille dem en række spørgsmål angående 
nedsivning m.m. 

Hvor meget skal faskinerne vedligeholdes? Hvor tit skal faskiner udskiftes? 

Vi skal høre om hvordan vandet fra Birke Allé kan forsinkes eller nedsives. Kan vejbrøndene på 
Birke Allé blive lukket? Det er afgørende at vi får dette aspekt med i projektet. 

Vi kan bakke ud af projektet indtil vi har underskrevet kontrakt efter en generalforsamling evt. 
har godkendt projektet. 

2. Vores strategi for info til medlemmerne 

Vi foreslår at vi arrangerer et informationsmøde fx i januar med repræsentant for HOFOR og evt. 
en repræsentant fra Niels Lützen Landskabsarkitekter. Det er afgørende med grundig 
information. 

Meddelelse om projekt kommer på forsiden af vores hjemmeside (webmaster Morten 
indsætter). 

3. Evt. 

Rasmus: snerydningsordning? Vi har en aftale med en entreprenør der fejer og skraber vejene. 
Han salter ikke. 

Rasmus orienterede om de nye cykelstiplaner. Fx kommer der en bro over Frederikssundsvej ved 
volden, og der kommer cykelsti på Sonnerupvej. 

Vi har modtaget oplysning om at Birkevang har opsat hjertestarter på bagsiden af skraldeskuret 
ved parkeringspladsen. Morten skriver oplysningen på Facebooksiden. 

4. Næste møde  

Forslag til møde med Lützen torsdag den 1.12. kl. 16 hos Finn, Toftagervej 8. Efterfølgende blev 
det via mail besluttet at invitere en repræsentant fra Birkevangs bestyrelse.  

I mødet deltager de bestyrelsesmedlemmer der kan på dette tidspunkt samt Michael Hoff fra 
Birkevangs bestyrelse. 


