
 
11.01.2018 

Bestyrelsesmøde i SKGL 
 
Deltagere: 
Gregers Kudsk 
Arne Gillin 
Berit Didriksen 
Peter Theill Eriksen, ref. 

 
Planlægning af Generalforsamling (Restaurant i FREM er bestilt til 4 marts) 
Gregers skriver nytårsbrev med velkommen til nye medlemmer, og reserver datoen. 
Der gøres desuden opmærksom på at der kun sneryddes og saltes hvor der betales. 
GK har være i dialog med Vejdirektoratet ang. status på næste fase af Nordhavnsvej som intro. til 
Generalforsamlingen. Alt. en person fra Forvaltningen. Gerne også en opdatering på ibrugtagningen af tunnelen. 
Trafiktælling mv. 
Berit sender kontakt forslag til GK. Samt status på arbejdsgruppen. 
Peter sender betragtninger om Nordhavnsvej. 
Gregers undersøger hvem der er på valg. 
 

Status på igangsætning af SKGL Facebook side. 
42 har meldt sig til gruppen. 
 

Reparation af de ødelagte veje. 
Bomme er fjernet som led i retablering. 
Nabolaug har advokat på kommunen der sender aben videre til NCC. 
Berit kontakter kommunen for en status for vejrep. I vores område. Lars Gøtke spørges til hvorvidt der er en aftale 
om afhjælpning med kommunen. 

 
Tilkørselsforhold efter færdiggørelse af Nordhavnsvej samt dialog om mulig 
parkeringszone.  
Bommene er fjernet mod Strandpromenaden. Det nye trafik mønster vurderes nærmere efter at trafikken har 
fundet et stabilt niveau. 
Der følges desuden op på processen omkring en mulig parkerings zone i en dialog med de andre "vej-laug 
som en del af en øget kommunikation med "naboerne" som nævnt også under eventuelt.  

 
Sidste nyt om Nordhavnstunnel projektet og næste fase. 
Der holdes øje med færdiggørelse med Peter som kontaktperson. Peter har sendt en liste til Nordhavnsvej 
med div. spørgsmål herunder afklaring af ring II’s forløb. 
Det er ønsket at nedlægge den ene venstresvingbane til Strandøre. 
 

Kildevænget projektet med sidste nyt om aftale med HOFOR 
Vejen er med i puljen der er godkendt men projektet udføres først 2021. 
 

Status omkring Solvænget 20 efter dialog med Københavns kommune Teknik og 
miljø 

Gregers har besøgt forvaltningen hvor han fik en kopi af Holcher arkitekters projekt. Byggeriets startkort er 
indsendt i 2016. GK kontakter arkitekterne for en status herunder om de er tilknyttet. 
 

Busrute 166:  Forslag til Movia om omlægning fra Strandøre til Strandvænget. 
Gregers har kontaktet Movia og forslået at den flyttes til Strandvejen med stop tæt ved Svanemøllen station. 
De virkede interessede i forslaget. Han følger op. 
 

En gennemgang af økonomien og status på nye, udmeldte og ikke betalende 
medlemmer. 

https://maps.google.com/?q=Solv%C3%A6nget+20&entry=gmail&source=g


Status quo. Opkrævninger på vej til 2018. 
Berit sender domæne faktura til Arne. 

 
”Snevagten” Plan for hvor der skal fejes i vinteren 2017/2018. 
Der har anslået været saltet 7-8 gange. Der fejes og saltes kun hvor der betales. 
 

Plan med datoer og ”teams” for ”Sociale aktiviteter” i 2018 (Sommerfest og 
børneaktiviteter). 
Sommerfesten annonceres på generalforsamlingen og Gro og Tine opfordres til at opdele festen i små 
’bidder’ med hver sin gruppe hvis medlemmer evt. kan findes der.  

 
Eventuelt 
Samarbejdsformer med nabogrundejerlaugene blev drøftet. Evt. fællesmøder om fælles interesser. 
Snerydning, parkering, tunnelforlængelsen, trafik, strand, parkeringszone. 
Det aftaltes at vi drøfter mulighederne med vores kontakter i naboforeningerne. 

Kontakt til vores egne udmeldte medlemmer evt. med et spørgsmål om hvad der skulle motivere dem.  

 

Næste bestyrelsesmøde  

afholdes mandag den 26/2 kl. 20.15 hos Berit på Østerled 19 
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