Borgmester Thomas Gyldal Petersen

Herlevhuse den 14. januar 2015

Vi - afdelingsbestyrelsen Herlevhuse - vil rigtig gerne have et møde med dig. Mødet kan enten være
her hos os i vores bestyrelseslokale, hvor du jo tidligere har været, eller også kan mødet finde sted
hos dig. Vi har mulighed for at mødes i dagstimerne.
Vi har jo haft en del møder og mailkorrespondance med teknisk forvaltning, møde med dig og
møder med Herlev Hospital. Vi synes, at disse møder har været positive og egentlig også troet, at vi
var blevet taget seriøse, men det virker som om, I har haft disse møder og korrespondancer med os
uden at tage os alvorlig.

Vi nævner her nogle eksempler på, hvad det er, vi mener:
Parkering Langdyssen, Runddyssen, Dyrholmen, Ametystvej og parkering inde på vores område
m.m.
I over 1½ år (start 27. juni 2013) har vi haft div. mailkorrespondancer og besigtigelsesmøder med
teknisk forvaltning ang. parkering. Vi er kommet med forslag til, hvordan denne parkering kunne
foregå. Teknisk forvaltning oplyste, at politiets færdselsafdeling skulle give tilladelse. Denne
tilladelse har vi nu ventet på i over 1½ år.
I forbindelse med at der nu parkeres inde på vores veje - som jo er private/offentlige og som vores
beboere skal vedligeholde over deres husleje - sendte vi en mail til teknisk forvaltning (30. oktober
2014 - kopi indsat nederst) og spurgte om vi kunne sætte skilte op på vores veje.
Vi fik ikke noget svar på denne mail.
Den 13. november 2014 kontaktede vi politiets færdselsafdeling for at høre, hvordan man fik
tilladelse til at sætte skilte op med "parkering kun for områdets beboere", og hvordan politiet ville
forholde sig, hvis vi også fik parkeringsvagter. Hanne Dik fra færdselsafdelingen oplyste, at hun et
par dage i forvejen var blevet kontaktet af teknisk forvaltning, som havde forespurgt om parkering
på Runddyssen m.m. I en mail til teknisk forvaltning (13. november 2014 - kopi indsat nederst)
anmodede vi om et møde/information om, hvad der var sket, idet vi skulle have beboermøde nogle
dage efter.
Vi fik ikke svar på denne mail, og vi har undret os meget over, at teknisk forvaltning først havde
kontaktet færdselsafdelingen i november 2014 - efter at vi i 1½ år har haft
møder/korrespondance med forvaltningen. Og det vi undrede os endnu mere over var, at denne
henvendelse åbenbart først skete kort før, der skulle være møde i teknik- og miljøudvalget
(20.11.14)
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Derudover sendte vi den 17. november 2014 en mail til teknisk forvaltning og bad dem om at
foranledige en hastighedsmåling på Langdyssen. Færdselspolitiet havde oplyst, at vi skulle
henvende os til kommunen (mail til teknisk forvaltning - kopi indsat nederst)
Vi har ikke fået svar på denne mail

Herlev Ny Hospital - lukning af Langdyssen - ny vej ind på hospitalet.
Siden 4. september 2014 har vi haft møder med både Herlev Ny Hospital og teknisk forvaltning ang.
hospitalets anmodning om lukning af Langdyssen (siden rettet til ensretning af Langdyssen for
indkørsel) og ny vej ved Ardfuren for udkørsel ind til hospitalets stamvej. Vi har endvidere haft
besigtigelse af området sammen med medlemmer af teknik- og miljøudvalget.
Vi er kommet med indsigelser og nyt forslag til flytning af Langdysse"benet" ind i den nye
rundkørsel.
På teknik- og miljømødet den 20. november 2014 var fremlagt et notat (dateret den 15. maj 2014 journal nr. 163-2011-32542 - dokument nr. 163-2014-63786 Dispensation C) samt hvidbog om
naboorientering samt en grundtegning af den foreslåede ændring.
I notatet (afsnit 7)…. konklusionen er, at både i forhold til fremkommelighed, herunder kødannelse
og trafiksikkerhed, at Herlev Hospitals forslag vil være mest hensigtsmæssigt for beboerne i
Herlevhuse, ansatte og besøgende på hospitalet.
I notatet (afsnit 8)….. tilslutning af Langdyssen, skriver forvaltningen, at det er deres vurdering af
"benene" i rundkørslen vil ligge så tæt, at trafikafviklingen og - sikkerheden er dårlig. Løsning vil
endvidere begrænse mulighed for salg og byggeri på Runddyssen 1-3.
I hvidbogen under forvaltningens bemærkninger oplyses det i nr. 2 - 2. afsnit, at en vejadgang ved
Runddyssen/Ardfuren vil nødvendiggøre, at den nuværende parkering på Runddyssen ved Ardfuren
skal minimeres for at tilvejebringe oversigt og plads til svingning.
I hvidbogen under forvaltningens bemærkninger oplyses det i nr. 2 - 3. afsnit, at i forhold til i dag,
forventes færre biler i en ny rundkørsel qua de nye vejadgange til hospitalet - shunt Herlev Ringvej
og signalreguleret T-kryds Hjortespringvej.

Vi har, i de møder vi har haft med hospitalet og teknisk forvaltning, fået oplyst, at lige så snart de
nye udkørsler er lavet, vil der næsten ingen trafik være og dermed heller ingen kødannelser.
Altså er der ingen grund til bekymring om trafikafvikling og kødannelser. Og hvad angår
Runddyssen 1-3, behøver forvaltningen ikke at være bekymret, idet sagen er ikke eksisterende og
det vil i hvert fald betyde, at "benet" sagtens kan flyttes ind i den nye rundkørsel.
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Og så er der lige parkeringen jf hvidbogen 2. afsnit. Man kunne få den opfattelse, at der ikke
skulle gøres noget ved parkeringen førend man havde gennemført ny vej.

Det skal oplyses, at afdelingsbestyrelsen i Herlevhuse på det tidspunkt, hvor der blev afholdt teknikog miljøudvalgsmøde, ikke var blevet orienteret om salg af Runddyssen 1-3, så det er temmelig
mærkeligt, at forvaltningen kunne bruge denne argumentation.

Når man gennemlæser notatet og hvidbogen, synes vi, at det se ud til, at forvaltningen har haft et
meget tættere samarbejde med Herlev Hospital og fulgt deres forslag end at varetage beboerne i
Herlevhuse og de omkringliggende parcelhusområders interesser. Og som sagt, synes vi også, at det
er meget mærkeligt, at der ikke er fundet en løsning på parkeringsproblemerne Runddyssen,
Langdyssen, Dyrholmen og Ametystvej, når færdselspolitiet oplyser, at hvis kommunen og
Herlevhuse kan blive enige om, hvordan parkeringen kan løses og ligeledes blive enige om
parkeringsskilte, så vil de bare "nikke ja" til det.

Vi håber meget, at du vil tage dig tid til at mødes med os.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen i Herlevhuse
René Petersen
formand

Yvonne L. Madsen
bestyrelsesmedlem

From: Dennis Madsen
Sent: Thursday, November 13, 2014 11:20 AM
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To: Per.JulHansen@herlev.dk ; Morten L Møller ; Jesper Raad Petersen
Cc: Frede Ravn ; Rene Petersen ; Palle Jørgensen ; Annette Villaume ; Irene Petersen ; Tina
Herlevhuse ; Johnny Frandsen driftsleder HH
Subject: Fw: Herlevhuse - private veje - parkering

Hej igen
Jeg ved godt at I har rigtig travlt, så da jeg ikke havde fået noget svar fra jer, tog jeg d.d. kontakt til
politiet for at høre noget omkring tilladelser.

Jeg talte med Hanne Dik, som oplyste , at hun havde talt med Morten ang. parkering i vores
område.
Det blev jeg jo rigtig glad for, så jeg vil høre, om vi kunne få et møde med jer for at høre, hvad I er
blevet enige med politiet om – måske kunne I løfte sløret lidt inden et sådant møde, idet vi jo skal
have beboermøde på tirsdag og jeg er helt sikker på, at spørsmål vedr. parkering vil blive rejst.

Jeg spurgte også Hanne Dik ang. tilladelser til opsætning af parkeringsskilte m.m. på vores “sorte”
veje og hun oplyste, at det var kommunen, der bestemte det, idet det var en privat offentlig vej.

Jeg håber at høre fra jer snarest muligt både med hensyn til en dato for et møde – meget gerne hos
os i Herlevhuse – og noget info til brug for vores beboermøde.
Mange hilsner
Yvonne L. Madsen
afd. Herlevhuse

From: Dennis Madsen
Sent: Thursday, October 30, 2014 11:16 AM
To: Per Jul Hansen ; Jesper Raad Petersen ; Morten L Møller
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Cc: Frede Ravn ; Palle Jørgensen ; Rene Petersen ; Annette Villaume ; Irene Petersen ; Tina
Herlevhuse ; Johnny Frandsen driftsleder HH
Subject: Herlevhuse - private veje - parkering

Hej igen – håber alt er vel hos jer alle.

Ja, så er vi (Herlevhuse) altså her igen og skal høre noget om parkering.

Hvis I kigger på Herlev kommunes kort over Herlevhuse, vil I kunne se, at der er røde vej rundt om
Herlevhuse (kommune veje) og sorte veje (vores) inde i bebyggelsen.
De sorte veje er de veje, som vi – altså vores beboere – skal holde vedlige (asfalt, opretning af
kanter og fliser) og betale over vores husleje.

Vi er nu i den situation, at vi har parkering fra hospitalet - både personale og patienter – inde på
vores “sorte” veje, da det er helt umuligt at komme til at parkere på Runddyssen, Langdyssen,
Dyrholmen og Ametystvej. Der bliver endda parkeret inde på parkeringspladsen til vores
beboerlokale, selvom det helt klart oplyses, at parkering kun er for dem, der skal bruge
beboerlokalet.

Vi skal derfor høre om følgende:

Er det muligt at få sat skilte op ved indgangen til de “sorte” veje, som oplyser at det er privat
område og parkering kun er tilladt for beboere ?

Vi har overvejet at få lavet parkeringsskilte til vores beboere og få et privat parkeringsfirma til at
udskrive parkeringsbøder til dem, der parkerer på vores veje uden parkeringsskilt.
Er det en mulighed, vi kunne benytte os af ?

Og så er der flere af vores “sorte” veje, der trænger til en gang vedligeholdelse – de veje, der
vender ud mod Runddyssen og dem udefra kommende biler parkerer på.
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Ville det være en mulighed, at Herlev kommune kunne være medfinancierende til de veje ? Det er
jo helt urimeligt at vores beboere via huslejen skal betale for de veje, er bliver ødelagt af udefra
kommende parkering. Men måske er det en sag for Region Hovedstaden ?

Vi skal have beboermøde den 17. november, så det ville være rigtig rart, hvis I har mulighed for at
give mig en tilbagemelding således, at vi har noget at fortælle vores hårdt prøvede beboere.

Mange hilsner
Yvonne L. Madsen
afd. best. medlem Herlevhuse

From: Dennis Madsen
Sent: Monday, November 17, 2014 2:12 PM
To: tm@herlev.dk
Cc: Frede Ravn ; Rene Petersen ; Annette Villaume ; Palle Jørgensen ; Irene Petersen ; Tina Herlevhuse ;
Johnny Frandsen driftsleder HH
Subject: Anmodning om hastighedsmåling på Langdyssen

Vi – afd. bestyrelsen i Herlevhuse- skal hermed anmode kommunen om at kontakte politiets
færdselsafd. for at få lavet en hastighedsmåling på Langdyssen – mere specifik fra Meteorvej og
ned til Kagsåvej/Ardfuren.
Årsagen er:
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Når bilerne kommer fra Højderyggen/Krogestykket, Køllegårdsvej/Meteorvej har der været bump
på de veje, som bilerne skal over. Når bilerne så kommer til Meteorvej og forbi den chikane, der
ligger for enden af Meteorvej / på Langdyssen, så bliver der trådt på speederen og bilene er meget
dygtige til at køre hurtig slalom igennem de citronchikaner der er ned til Kagsåvej/Ardfugen.
Der bliver bygget 12 nye boliger (den gl. byggelegeplads) på Langdyssen og vi har fået flere nye
beboere på Langdyssen, der har små børn.
Det er derfor vigtigt for os at få lavet en sådan hastighedsmåling. Så må vi derefter tage stilling til,
hvad der kan / skal gøres. Vi har 40 km skilte på Langdyssen.
Vi har kontaktet politiets færdselsafd. som oplyste, at det var kommunen, der skulle sende en
anmodning videre til dem.

I håb om snarlig tilbagemelding

Med venlig hilsen
Yvonne L. Madsen
afd. Herlevhuse

7

