
Følgeskrivelse (Mail 2015-09-10 fra Ballerup kommune) til 
referatet fra mødet 2015-09-03 

Jeg kan supplere informationerne i referatet med, at entreprenøren i dag har 

meldt ud, at de først ønsker at modernisere belysningen i Lautrup inden de 
starter i Buekvarteret. Dog med undtagelse af Hold-an Vejsstien (dén, som 

nogle af beboerne har døbt Hovsa-stien) i oktober. Hold-an Vejsstien skal 
nemlig være færdige med belysningsarbejderne inden stien reguleres ned. Jeg 

har endnu ikke den nøjagtige dato for, hvornår vi går i gang i Buekvarteret, 
men melder det ud til bestyrelsen og i det aftalte brev til borgerne, så snart vi 

har fået tidsplanen fra entreprenøren. Der er ingen grund til at skrive ud til alle 
beboerne, før vi har detaljerne på plads.  

 

Hvis projektet virker lidt frem-og-tilbage-agtigt, så skyldes det, at vi stadig er 
midt i planlægningen, og informationer stadig skifter fra dag til dag. Sådan er 

anlægsprojekter generelt, fordi der er så meget, som skal koordineres og så 
mange forskellige parter, som skal ind over. Og sådan er det også at være i 

dialog med os, mens vi planlægger. Men det regner jeg med, at I har 
forståelse for.   

 

I forhold til nogle af de spørgsmål, som I har stillet, kan jeg informere om:  

·         I bad os vise et godt eksempel og beskære beplantningen på de offentlige 
arealer. Som I sikkert ved, har der været et hul i kontrakten med gartneren for 

de grønne områder. Vi har løst det ved, at den gartner, som beskærer veje og 
stier, nu tager de grønne områder med. De bliver dermed beskåret i nær 

fremtid. Meld gerne tilbage, hvis I opleve mangler. I forhold til istandsættelsen 
af boldbanen er det dog desværre ud over, hvad belysningsprojektet har 

kunnet fikse.   

·         Axel spurgte, om der bliver sorte huller, når vi dæmper belysningen. Det 
gør der ikke – det er lysniveauet, som sænkes, og ikke lysets udbredelse, som 

ændres. Men hvis der enkelte steder er sorte huller – f.eks. fordi vi har måttet 
gå på kompromis med afstanden mellem masterne, vil disse huller syne 

kraftigere.  

Allan har stadig ikke fået svar på sine mange mails, da vores chef ønsker at 

komme ind over besvarelsen. Men der sker snart noget på den front også.  

 Rigtig god læselyst… 

Med venlig hilsen 

Katrine Bierberg Larsen / Projektleder IPMA, Landskabsarkitekt 

Park og Vej 


