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Referat
Halvårsmøde med Fællesvirket (Egebjerggård) den 9. oktober 2008
Deltagere: Ole Andersen (Fællesvirket, formand), Henning Wittus (Fællesvirket),
Søren Krøigaard (Direktør), Lone Schock (Afdelingschef, By & Erhverv), Frank Jakobsen (Afdelingschef, Kommunale Ejendomme), Søren Johnsen (Afdelingschef,
Miljø & Teknik), Karsten Linding (Miljø & Teknik), Poul Erik Petersen (Miljø & Teknik).

1. Det generelle samarbejde med kommunen
Fællesvirket klagede over samarbejdet, som var blevet dårligere.
- Man var blevet lovet el på festpladsen, men havde efterfølgende fået at vide,
af Lena Jensen, at det ikke kunne lade sig gøre.
- Springvandet i Tårnsøen burde være klar 1. maj 2009, men de fik at vide, at
elektrikeren var langtidssyg.
- Vandtrappen tog 1 måned at få lavet.
Søren Johnsen beklagede fejlene.
 Sagen vedrørende el til festpladsen var ved en fejl tilgået Lena Jensen i Miljø & Teknik, hvor det er Ejendomme, der er den ansvarlige
afdeling. Vi fik etableret el-forsyning, om end sent.
 Springvandet sorterer ikke længere under Miljø & Teknik, men under
Ballerup Forsyning, der er et selvstændigt selskab under kommunen
med Klaus Møgelvang som direktør. Den egentlige årsag til den sene
opstart af springvandet var manglende reservedele fra Tyskland.

Kommunens kontaktperson i f.t. Fællesvirket er desværre blevet forflyttet, men
vi vil finde en ny person og melde tilbage til Fællesvirket.

2. Cenegia-grund
Lone Schock kunne oplyse, at der ikke var noget nyt., ligesom der heller ikke
var nyt vedrørende grunden bag Netto.

3. Overgang ved Egebjerg Bygade
Skolebørn har svært ved at krydse vejen, selvom der er bump. Man vil godt have lavet overgange. Søren Johnsen bad Fællesvirket om at komme med input til
Trafik sikkerhedsplanen, som pt. er i høring.

4. Handicap p-pladser ved Netto
Søren Johnsen lovede at melde hurtigt tilbage til Fællesvirket, hvad status er.

5. Høringer og Fællesvirket
M&T vil overveje, om Fællesvirket og de andre lokalgrupper kunne komme på
mailingliste i forbindelse med offentlige høringer af planer.

6. Strøm til Festpladsen
Fællesvirket vil gerne sikre, at der bliver permanent strøm til Festpladsen, og
meget gerne til skuret. Frank Jakobsen fra Ejendomme vil undersøge muligheden.

7. Egebjerggårds gadetræer
Karsten Linding gennemgik en strategi, som M&T har udarbejdet for bygaden,
Agernhaven, Egebjerghaven og Egebjergtoften. Det blev aftalt, at Fællesvirket
fik mulighed for at studere strategien, og derefter deltage i et møde den 29. oktober 2008 kl. 16.00 med landskabsarkitektfirmaet Opland. Fællesvirket ønskede, at problemet med belægningen, der ødelægger af træernes rødder, medtages, samt at nogle af træerne (de store) generer beboernes lysforhold i boligen.
På baggrund ag strategien vil vi lave en plan, som derefter kan fremlægges for
Teknik- og Miljøudvalget, som vil beslutte, hvad der eventuelt skal bevilges for
at gennemføre planen.
8. Gennemgang af de grønne områder
1) Reference til punkterne i forrige referat.
2) Træbeskyttelse af bænke: Poul Erik Petersen (PEP) vil vende tilbage.
4) Stenene øst for Tårnsøen ved harmonikaspilleren: Der er ikke midler til vedligeholdelse. Men hvis det er en del af kunstværket, er det en anden konto. PEP
kontakter VPC herom.
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5) Fiberdugen i søen: kan de ikke fjernes? PEP vil følge op.
6) Læhegn vest for Tårnsøen: stadig ikke beskåret tilstrækkeligt. Udtynding foretaget sidste vinter. PEP følger op.
8) Stenene er flot renoverede, men de ødelægges af vand fra voldene, der skylder ned over stien. Der bør lægges dræn. PEP følger op.
9) Der må ikke fjernes flere bænke.
10) Bevoksningen ved volden er klippet ned, men bør helt fjernes. PEP følger
op.
15) Råddent sæde på bænk: PEP følger op.
21 + 16) Fællesvirket vil gerne have bevoksningen fjernet visse steder (kiler),
så der bliver adgang til søen og mulighed for ophold. Karsten Linding følger op.
17) Festpladsen slås 2-3 gange om året. Det er for lidt! Der ønskes højere plejeniveau. PEP følger op.
18) Er OK nu.
19) Græsset blev slået inden Skt. Hans. Det skal også ske fremover. PEP tjekker.
23) Legepladsen er stadig tilgroet. M&T bad Fællesvirket om at bekræfte, om
man ønskede legepladsen nedlagt og erstattet af p-pladser.
9. Brochure for Egebjerggård
Fællesvirket har indleveret rettelser til Lone Schock. Der rykkes for hvornår der
er trykt nye. Lone vender tilbage.
10. Referat , næste møde, mv.
Referat bliver udsendt i næste uge. Fællesvirket modtager en skriftlig opfølgning
om 1-2 måneder om udeståender.
Næste møde er om ca. et halvt år (april 2009).

Fra Klaus Ole Møgelvang
Jeg skal hermed venligst komme med en lille korrektion til referatet nu hvor mit navn bliver taget
til indtægt.
Drift og vedligeholdelse af kommunens springvand er afsat på det kommunale budgets fritidsområder og dette område administreres af Miljø og Teknik og Forsyningen har
en entreprenørkontrakt omkring den daglige drift
men ikke renovering og vedligeholdelse.
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Det er således IKKE korrekt når det fremgår af referatet at Miljø-og Teknik ikke længere har ansvaret for springvand.
Som vi tidligere har drøftet, så er springvandet i Tårnsøen slidt op og der er behov for en udskiftning, især lysdelen
var meget dyr. Imidlertid er der meget der tyder på at det er muligt at bruge laserlys eller diode
lys. Laserlys
betyder at der ikke skal elektriske installationer ud i søen og at lyset kan styres fra en lille boks
på land og endda skifte farve..
Både Tårnsøen og Kirketorvets anlæg er slidt op, så jeg har det svært med den daglige drift.
Jeg har rejst sagen igen
for Miljø og teknik og foreslået at der afsættes penge til renovering.
I
Med venlig hilsen
Klaus Ole Møgelvang
Direktør
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