
Referat SKGL-bestyrelsesmøde 28/11-2019 
 

1. Tilbagemelding fra møde i Grundejeren  
Københavns Kommune har flyttet fokus fra parkering til ’bilerne ud af byen’, hvorfor parkeringsteams- 
og indsatser i forvaltningen er lukket ned. Derfor forsøges i stedet at tage kontakt til Center for Renhold 
(læs: skraldemændene) for at få max. 3 timers parkering indført i vores område, da de har interesse i at 
kunne køre ubesværet på vejene for at udføre deres arbejde hurtigt og smertefrit. Martin tager kontakt 
til Center for Renhold. 
 

2. Fællesmøde mellem Svanemøllekvarterets 3 ejerlaug 
Der afholdes 3/12-19 fællesmøde mellem Svanemøllekvarterets 3 ejerlaug for at drøfte forhold af 
fælles interesse og generelt opdatere hinanden. SKGL ser frem til mødet, da SKGL har arbejdet for dette 
samarbejde. Gregers deltager med fokus på: a) finansiering af Svanevængets nye asfalt, b) fælles 
beredskab og front ifm. Nordhavnstunnellen og Skybrudstunnellen og c) foreslår møde igen om ~4 mdr.  
 

3. Skiltning ved Strandøre/Strandvejen-krydset 
Peter har haft kontakt med Københavns Kommune for at få en mere synlig markering af, at tung trafik 
ikke er tilladt ad Strandøre/Strandpromenaden (læs: ønske om et markant større skilt end i dag). 
Københavns Kommune var positive heroverfor. Længde fremfor ton fastholdes, da det 
erfaringsmæssigt udelukker flere tunge køretøjer.  
 

4. Reparation af veje og kloaker  
Gro undersøger prisen på, at en privat kloakmester vurderer vores kloaknetværks tilstand, da flere 
kloaker er faldet sammen pga. aldring og tryk ifm. tung trafik, og derfor ikke virker optimalt. Dette kan 
evt. være en løftestang ift. Københavns Kommune, der hidtil ikke har været lydhør overfor reparation 
af kloaker og veje. Herudover tager Berit og Peter kontakter igen kontakt til Københavns Kommune for 
reparation af vores veje henset til at tung trafik har været årsagen til ødelæggelsen.  
 

5. Evaluering af ny fejeordning 
Der sikres, at vores nye fejeordningen er i godt beredskab her op til vintermånederne. Tilmed udbredes 
en sms-ordning, hvor vores fejeansvarlig deler information om hans arbejde og besøg til en oprettet 
ringeliste med bl.a. medlemmer er bestyrelsen. Hjemmesiden opdateres også med kontaktperson i 
tilfælde af klager. 
 

6. Nytårskur 
Den 23/1-20 holdes vanen tro nytårskur hos Gro. Invitation deles snarest. 
 

7. Generalforsamling 
Generalforsamling 2020 afholdes 15/3-20 kl. 17. Nærmere information deles snarest.  
 



8. Solvænget 20/’ruinen’ 
Gregers kontakter ejerne for en status på en evt. salgs- eller byggeproces.   


