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Opfølgning på halvårsmødet mellem Fællesvirket og det tekniske
område i Ballerup Kommune
I forlængelse af vort møde den 09.oktober 2008 følger vi herved op på en
række spørgsmål og udestående sager.
1. Springvandet i Tårnsøen
Præcisering ifht. referat af 10. oktober 2008: Det er fortsat Miljø & Teknik, der har bestiller-rollen. Ballerup Forsyning har blot kontakten til entreprenør. Årsagen til forsinkelsen er dog stadig de manglende reservedele, og springvandet kan forventes at starte rettidigt i 2009.
2. Handicap p-pladser ved Netto
Vi arbejder med sagen, og vor sagsbehandler Tina W Ertbjerg vil henvende sig til Fællesvirket.
3. El til festpladsen og til Fællesvirkets skur.
Afdelingen for kommunale ejendomme har aftalt med Aaquist El. som er
nabo til grunden, at der føres et kabel direkte fra deres bygning ( via
bimåler ) til et stik ved festpladsen. Desuden indlægger de strøm i Fællesvirkets skur.
4. Gennemgang af de grønne områder
Numrene refererer til vedlagte luftfoto.
2) Træbeskyttelse af bænke:
Vej & Park Centeret har meldt tilbage, at den pågældende bænk fik olie i
sommeren 2008, men de vil se efter, om den trænger til endnu en behandling
4) Stenene øst for Tårnsøen ved harmonikaspilleren:
Vej & Park Centeret har meldt tilbage, at der vil blive foretaget udbedring i nødvendigt omfang. Det er korrekt som nævnt på mødet den 9.
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oktober 2008, at der er indgået en særlig aftale om drift af kunstværker,
hvor Afdelingen for kommunale ejendomme har bestillerrollen. Det er
imidlertid også korrekt, at der på den til aftalen hørende konto kun er
afsat et beløb svarende til almindelig vedligeholdelse – såsom rengøring
– og at udgifter til egentlige renoveringsarbejder derfor tages fra Kommunens budgetmidler til almindelig vejdrift.
5) Fiberdugen i søen: kan de ikke fjernes?
Der er sandsynligvis tale om en gummidug, som er permanent etableret
for at begrænse sivenes udbredelse, og derfor ikke må fjernes. Der vil
om nødvendigt blive efterfyldt med grus, til at holde dugen nede.
6) Læhegn vest for Tårnsøen: Udtynding foretaget sidste vinter, men
stadig ikke beskåret tilstrækkeligt.
Beskæringsarbejdet er ført på arbejdslisten for vinterbeskæringer, og
forventes udført i løbet af den kommende vintersæson.
8) Stierne er flot renoverede, men de ødelægges af vand fra voldene,
der skyller ned over stien. Der bør lægges dræn.
Det er blevet undersøgt, om der kan gives tilladelse til afledning af
drænvand fra området til Tårnsøen, som er underlagt bestemmelserne i
Naturbeskyttelseslovens §3. Der kan gives tilladelse, så længe drænvandet ikke indeholder salt fra glatførebekæmpelse, eller anden forurening
fra vejoverflader. Vi undersøger i øjeblikket, hvad et sådant drænprojekt
vil koste. Før økonomien er afklaret, kan der ikke gives endeligt tilsagn.
9) Der må ikke fjernes flere bænke.
Ønsket er taget til efterretning, og Vej & Park Centeret har meldt tilbage, at man er opmærksom på ønsket.
10) Bevoksningen ved volden er klippet ned, men bør helt fjernes.
Rodfræsning af den del af beplantningen, som tidligere er blevet klippet
ned, er sat på listen for årets vinterbeskæringer.
15) Råddent sæde på bænk:
Vej & Park Centeret har meldt tilbage, at de vil se nærmere på den pågældende bænk, og foretage opretning i fornødent omfang.
21 + 16) Fællesvirket vil gerne have bevoksningen fjernet visse steder
(kiler), så der bliver adgang til søen og mulighed for ophold.
Vi tager ønsket med på listen over vinterbeskæringer.
17) Festpladsen slås 2-3 gange om året. Det er for lidt! Der ønskes højere plejeniveau.
Det nuværende plejeniveau svarer til, hvad der er standard for denne
arealtype i resten af kommunen. Der er ikke i de nuværende driftsbudgetter afsat midler til, at der kan ske en særskilt opjustering på udvalgte
steder, uden at der gennemføres en overordnet regulering af ressourcerne på området. Det skal ses på baggrund af, at den type maskiner,
som slår fælledgræs, kører i en fast turnus for hele kommunen, og at
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opjustering på Festpladsen derfor vil få konsekvenser for slåningshyppigheden på tilsvarende arealer i resten af Kommunen.
Det bør i øvrigt tilføjes, at den ekstra tilførsel af midler til Kommunens
bynære grønne områder, som blev nævnt på mødet den 9. oktober, er
øremærket til nye anlægs-projekter i bynære områder, inklusive nye afledte driftsopgaver fra sådanne anlægsprojekter. Der er altså ikke tale
om en forøgelse af Kommunens driftsbudget til eksisterende driftsopgaver på de grønne områder. Hvis det besluttes at intensivere driften på
visse områder, kan det kun finansieres ved at skære ned på driftsydelserne på andre af Kommunens grønne områder.
Vi er imidlertid opmærksomme på Fællesvirkets ønske og vil tage det
med i fremtidige overvejelser, hvis der viser sig mulighed for at få tilført
flere ressourcer til området.
19) Græsset blev slået inden Skt. Hans. Det skal også ske fremover.
Det vil vi bestræbe os på.
23) Legepladsen er stadig tilgroet. M&T bad Fællesvirket om at bekræfte, om man ønskede legepladsen nedlagt og erstattet af p-pladser.
Vej & Park Centeret har meldt tilbage, at pladsen bliver vedligeholdt løbende, men på nedsat niveau indtil afklaring foreligger. Pladsen er senest blevet vedligeholdt i første halvdel af oktober 2008.
5. Brochure for Egebjerggård
Fællesvirket har indleveret rettelser til Lone Schock. Lone vender tilbage
vedrørende hvornår disse rettelser er indarbejdet.

Vi ser frem til vort næste møde. Hvis I har spørgsmål inden da, er I naturligvis velkomne til at kontakte os.

Venlig hilsen

Søren Johnsen
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