Nyt fra bestyrelsen

april 2019

Kære Husejer!
Dette forår er ikke som det plejer. Vi holder afstand i stedet for at samles, og det fællesskab, vi
normalt har i vores dejlige kvarter, er ikke som det plejer. Vi mødes på gaderne og over hejnet, men
vi holder afstand, og det sædvanlige liv og leben mellem husene og omkring fælleshuset Ulrik er
der ikke.
Med dette nyhedsbrev har vi tre vigtige informationer til jer. Generalforsamlingen udskydes, vi
præsenterer Helhedsplanen på et zoom-møde på nettet, og gravearbejdet til vores fibernet går snart i
gang.
Jeg håber, at I alle klarer denne mærkelige tid og glæder mig til at møde jer mellem husene, når vi
igen bliver ”frigivet”.
På vegne af bestyrelsen
Peter Bogh,
E17, Formand for Husejerforeningen Lyngbyvejskvarteret.
www.lyngbyvejskvarteret.dk

Generalforsamlingen udskydes til 23. september 2020
På grund af Covid-19 situationen har vi besluttet at udskyde forårets generalforsamling til
afholdelse i efteråret. Det er selvfølgelig ikke optimalt, men vi følger opfordringerne fra
sundhedsmyndighederne om at undgå store forsamlinger, holde afstand og mindske
smittespredning.
I får en officiel indkaldelse til generalforsamling efter sommerferien.

Helhedsplanen præsenteret mandag den 27. april kl. 20.
Er du interesseret i, hvordan vores kvarter skal udvikle sig i de kommende to år? Fem år? Ti år? Har
du tanker om et grønnere kvarter? Om trafik og parkering? Om leg i gaderne? Om alle de måder, vi
har indrettet os, og som vi over tid kan ændre på?
Så kom til virtuel præsentation af vores nye helhedsplan for kvarteret. Det foregår
på ZOOM mandag 27/4 kl. 20.

Planen er udarbejdet af STED – By og landskab efter en omfattende proces og dialog med mange
parter i og udenfor vores kvarter. Den bygger på de syv punkter for kvarterets fremtidige udvikling,
der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2018, og som – i en let redigeret form – blev bekræftet
med en ny vedtagelse på generalforsamlingen i 2019.
På generalforsamlingen i 2019 blev bestyrelsen pålagt at gå i dialog med STED om at udvikle en
helhedsplan for kvarteret. På det tidspunkt var Københavns Kommune og HOFOR på vej med en
plan for klimatilpasning af vores kvarter. Vi ville gerne holde styr på den proces, og helhedsplanen
var blandt andet tænkt som et værktøj til det formål.
I efteråret 2019 ændrede Københavns Kommune strategi, og trak følehornene til sig i forhold til
klimatilpasning. Kort fortalt skal der udvikles en større strategi for hele byen, og
klimatilspasningsprojekterne skal indfases i den strategi. Det er muligt, at vores kvarter på et
tidspunkt bliver relevant som projekt igen, men det vil ligge nogle år frem i tiden. Kommunen er
stadig interesserede i at medvirke til udviklingen af vores kvarter, men klimatilpasning bliver ikke
den løftestang for processen, som vi en overgang troede, det ville blive.
Men det er godt, at vi har fået lavet en helhedslan. For vi har brug for at blive mere klare på, i
hvilken retning vores kvarter skal udvikle sig. Og med en fælles strategiplan for kvarteret har vi
mulighed for at foretage bevidste valg om den retning, vi ønsker.
Helhedsplanen vil blive præsenteret på workshoppen med deltagelse af STED. Efterfølgende vil
den blive husstandsomdelt i hele kvarteret. Senere vil den skulle vedtages på en generalforsamling.
Du deltager i mødet ved at trykke på:
https://zoom.us/j/96940831318?pwd=YzdianRQQ2dTRlpYanB3UWMzcHRRQT09 (se også
hjemmesiden)
Du kan også logge på zoom.us og deltage i mødet med følgende oplysninger
Meeting ID: 969 4083 1318
Password: 014678

Fiber kommer (forhåbentligt) i 2020
Måske har nogle af jer bemærket de mennesker med gule veste med TDC logoer påtrykt, der
vandrer om i kvarteret og tager billeder. De er et godt tegn. Deres arbejde består i at lave en tæt
kortlægning af vores kvarter, for at kunne søge kommunen om gravetilladelse. Der skal graves
kabler ned i alle fortove. Der bliver derfor en del graverod i en periode, men det er for det gode. At
vi får det hurtige fibernet, som vi har ønsket os. Der skal som udgangspunkt ikke graves i haverne
bortset fra et mindre hul helt inde ved husene.
Hvis alt går vel, går gravearbejdet i gang på denne side af sommerferien. Vi kan endnu ikke sige
noget mere præcist om, hvornår de enkelte huse kobles på nettet, men vi lægger information ud på
hjemmesiden, så snart vi ved noget mere.

