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Afd. 1-36 Bellahøj Fælles Have - driftsmøde

Dato
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fsb afdelingsbestyrelses lokale, VBN 6

Deltagere

Sine Kaas Nielsen (SKN), AKB
Bjørn Petersen (BP), AKB
Jacob Dag Poulsen (JDP), fsb
John Steen Johansen (JSJ), SAB
Frederik Valmin (FV), fsb
Willy Jensen (WJ), AAB
Henrik Sørensen (HS), AAB
Signe Lund (SL), GHB-landskab
Birgitte Rasmussen (BVR), fsb

Afbud

Freddy Hansen (FH), AKB
Henriette Nielsen (HN), GHB-landskab
John B. Sørensen (JBS), SAB
Jørn Kaas (JK), fsb

Referent

drift, byg og jura

Birgitte Vest Rasmussen

Dagsorden
1
2
3
4

Ny affaldsløsning. Præsentation v. GHB-landskab.
Tilbagemelding fra KK-parkering.
Affredning af Bellahøjmarken. Orientering v. Sine
Evt.

Ad. 1
SL præsenterede skitsen til en ny affaldsløsning på Bellahøj. De mange ledninger i
jorden er en barriere i forhold til placering af nedgravede affaldsbeholdere, specielt
vandforsyningen udfordrer. SL pointerede, at der ikke skal fjernes
parkeringspladser, men at det kan blive nødvendigt at omplacere p-pladser. Den ny
affaldsløsning dimensioneres ud fra Københavns kommunes normtal for
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affaldsmængder.
19. februar 2019

De nedgravede affaldscontainere placeres primært langs vejene VBS og VBN, så
det er muligt at tømme fra eksisterende vej. Det gennemgående hækmønster langs
parkeringspladserne videreføres, så det også indrammer de nye affaldsstationer. Og
det suppleres der, hvor det mangler. Hækkene skal være med til at styre
gangmønsteret.
Iflg. SKN må de gamle sekskantede pullerter, som stå i forbindelse med hækkene
godt fjernes.
SL har udformet den nye affaldsløsning med stor respekt for C. Th. Sørensens
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gamle haveanlæg. Når forslaget ligger klar tager SL, HN og BVR en snak med slotsog kulturstyrelsen.
Indtil videre er det kun AKB der har besluttet at lukke affaldsskaktene, men SN og
BP pointerede, at det er den vej vinden blæser og at det kun er én ekstra
affaldsfraktion, der skal bæres ned.
FV fortalte, at fsb ikke er voldsom positive overfor at lukke skaktene, men at en
fælles løsning vedr. de genanvendelige fraktioner er en god ide, som skal tænkes
ind i landskabsplanen.
I AAB er den ene skakt i hver blok lukket. WJ fortalte, at nogle af beboerne sættet
affaldet på trappen i stedet for at gå de tre trin ned til den anden affaldsskakt.
Ad. 2
BVR har som aftalt på sidste møde kontaktet KK-parkering og fået følgende svar:
KK-parkering kan se i deres system at: ”kommunens parkeringsvagter er tilstede i
området dagligt – og ofte i de meget tidlige morgentimer, hvor der også pålægges
afgifter for overtrædelse af parkeringsforbuddet. Parkeringsvagternes indsats og de
ressourcer, der er til rådighed skal prioriteres, så den dækker hele byen, da de
varetager en vigtig opgave i forhold fremkommelighed og trafiksikkerhed på tværs af
København. Det er derfor heller ikke muligt for dem at øge tilstedeværelsen i
området.”
Og vedrørende de lange erhvervsbiler: ”Hvis der ikke er tale om lastbiler, så får
erhvervsbilerne ikke en afgift, fordi de stikker lidt ud over parkeringsbåsen. Der vil
skulle være tale om, at varebilen holder væsentligt uden for båsen og derved i pforbudszonen. Det vil i langt de fleste tilfælde ikke være en forseelse, kommunens
parkeringsvagter vil kunne udstede en afgift for. Hvis parkeringen er til fare og
ulempe for færdslen, er det kun Politiet, der kan pålægge afgift herfor.”
JSJ fortalte, at skolebørnene har svær ved at overskue trafikken, når de lange biler
holder ud over p-båsene, specielt i syd mellem VBS 20-22 og VBS 13.
KK-parkering skriver endvidere, at BFH ikke kan få en kontaktperson, men henviser
til at bruge www.givetpraj.kk.dk eller appen ”giv et praj – kbh.”
BP mener BFH skal overveje at indføre parkeringslicens. BP sender materiale til
BVR.
Ad. 3
SN orienterede om en ny gruppe: Bellahøjmarkens venner. Gruppen arbejder for at
Bellahøjmarken ikke affredes. Referat fra gruppens sidste møde er vedhæftet.
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Ad. 4
Punkt til næste møde: Hvornår går vi i gang med affaldsløsningen? Skal den følge
helhedsplanen?
BVR har skrevet til Københavns kommunes projektleder vedr. beplantningen i
skellet mellem skolen og Bellahøj, men har endnu ikke fået en tilbagemelding.
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