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Referat fra mødet mandag den 20. oktober 2008.
Mødet blev afholdt hos Claus

1.

Valg af protokolfører
Jane

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde 11-8-08
Godkendt.

3.

Meddelelser fra formanden
Så er det snart jul igen, og Ejby Fysioterapi vil igen i år sponsere juletræet.
Inden det sker, skal G/F søge Kommunen om tilladelse til at opsætte træet ved gadekæret, fordi
det vil stå på deres område.
Såfremt tilladelsen går igennem, tændes træet søndag den 30. november, kl. 16.00.
Overføres til pkt. 51.
DONG har gennem de sidste par måneder lagt el-ledningerne i jorden samt opsat nye lysmaster.
Samtidig er der blevet lagt fibernet ned, og da arbejdet nu næste er afsluttet, afholdes der, torsdag
den 28. oktober, et orienteringsmøde om fibernettet, i Ejby Forsamlingshus ved fodboldklubben.
Byggeriet langs Ejby Mosevej skrider planmæssigt frem.
Forlængelsen af Ejbydalsvej til Ejbysvinget er nu etableret, og udkørslen til Ring 3 bliver
lysreguleret med mulighed for at svinge både til højre og til venstre.
Derved forsvinder G/F’s bekymring, der gik på, at der måske ville blive øget trafik i vort område.
G/F’s forslag til Kommunen om at opsætte bomme ved ”Brandbilsgennemkørslen” mellem
Ejby Smedevej og Ejby Torvevej, er blevet forkastet af Kommunen, med den begrundelse,
at ”de virker for bastante”.
Kommunen har det udgangspunkt, at der skal opsættes to søjler dér, hvor brandbilen skal køre
igennem, og en søjle på hvert fortov.
G/F har alternativt stillet det forslag, at der opstilles tre søjler i stedet for de to, således at
knallerter og cykler skal nedsætte farten til næsten nul for at komme igennem.
På fortovet foreslår G/F, at der opstilles to søjler, der placeres således, at knallerter og cykler vil
have meget svært ved at komme igennem, men at det vil være muligt for barnevogne og kørestole
at komme igennem. Søjlerne tænkes opstillet forskudt af hinanden, så man skal sno sig igennem.
Der er aftalt møde med Kommunen, fredag den 31. oktober, kl. 11.00, på stedet, så
løsningsforslag kan evalueres.
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Andre meddelelser
Ingen

5.

Gennemgang af erindringslisten

Nr. Dato
51

50

49

46

20/1008

Emne

20-10-08 Så er det snart jul igen, og Ejby Fysioterapi vil igen i år sponsere juletræet.

Ansvar
Steen

Inden det sker, skal G/F søge Kommunen om tilladelse til at opsætte træet ved gadekæret, fordi
det vil stå på deres område.
Såfremt tilladelsen går igennem, tændes træet søndag den 30. november, kl. 16.00.
11/8-08 11-8-08 Blomsterkasserne mellem Ejby Smedevej og Ejby Torvevej, der var
Steen
placeret for at forhindre gennemkørsel af biler og motorcykler, er blevet fjernet og
erstattet af to nedgravede ”Blomsterbede” med en gennemkørsel i midten, så en
brandbil kan komme igennem efter først at have lagt en aflåst søjle ned.
For at forhindre knallerter og motorcykler i at køre gennem
”Brandbilsgennemkørslen”, har G/F givet det forslag, at der i stedet for en søjle,
sættet en form for bomme op, så knallerter og cykler skal helt ned i fart for at
komme igennem. Bommene kan selvfølgelig låses op, så brandbiler kan komme
igennem.
G/F giver også forslag til, at der sættes bomme op på de to fortove, så cykler og
knallerter også skal helt ned i fart her.
I øvrigt henvises der til skrivelse fra G/F om ”Trafikforhold i Ejby”, som blev
sendt til Kommunen den 15. juni 2002.
20-10-08 G/F’s forslag til Kommunen om at opsætte bomme ved ”Brandbilsgennemkørslen”
mellem Ejby Smedevej og Ejby Torvevej, er blevet forkastet af Kommunen, med den begrundelse,
at ”de virker for bastante”.
Kommunen har det udgangspunkt, at der skal opsættes to søjler dér, hvor brandbilen skal køre
igennem, og en søjle på hvert fortov.
G/F har alternativt stillet det forslag, at der opstilles tre søjler i stedet for de to, således at
knallerter og cykler skal nedsætte farten til næsten nul for at komme igennem.
På fortovet foreslår G/F, at der opstilles to søjler, der placeres således, at knallerter og cykler vil
have meget svært ved at komme igennem, men at det vil være muligt for barnevogne og kørestole
at komme igennem. Søjlerne tænkes opstillet forskudt af hinanden, så man skal sno sig igennem.
Der er aftalt møde med Kommunen, fredag den 31. oktober, kl. 11.00, på stedet, så
løsningsforslag kan evalueres.
11/8-08 11-8-08 Det rådne stakit mellem Ejbyskolen og Statenevej, blev også fremført i
Steen
”træsagen”.
Vej og Park har den 19. juni 2008, pr. mail, givet sagen videre til Allan Larsen i
Børne- og Skoleforvaltningen, da det er dem, der skal betale.
20-10-08 Forvaltningen har ikke henvendt sig endnu.
1/10-07 1-10-07 Der har været taget kontakt til Vej og Park, da der blandt nogle
Steen
medlemmer ikke er hel tilfredshed med den nye type gadelampe, der vil blive sat
op i området.
På nuværende tidspunkt er sat en prøvelampe op ud for Ejbytoften nr. 23.
Vej og Park har taget vores bekymring seriøst.
De kunne oplyse, at gadelamperne i vort område vil blive udskiftet i sidste halvår
af 2008.
Der vil blive taget særligt hensyn til den omkringliggende bebyggelses udformning
og miljø, og det vil sige, lavere lamper, afdæmpet design osv.
Vores indsigelse er noteret, og vi vil følge sagen det kommende år.
30-3-08 Det har været temmelig svært at find ud af, hvornår el-ledningerne bliver
lagt i jorden. Det ser ud til, at det bliver sidst på året 2008.
Samtidig med at dette bliver gjort, vil der blive lagt fibernet ned, og nye lysmaster
vil blive rejst.
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3/4-06

Når det kommer så langt, vil G/F holde øje med, at designet på lysmasterne
kommer til at passe ind i det gamle landsbymiljø samt informere om tiltag inden
for fibernettet.
11-8-08 DONG er i denne tid ved at lægge el-ledningerne i jorden, og opsætte nye
lysmaster i vort område.
Hvad det indebærer, angående at få fibernet ind samtidig, vides ikke på nuværende
tidspunkt.
20-10-08 DONG har gennem de sidste par måneder lagt el-ledningerne i jorden samt opsat nye
lysmaster.
Samtidig er der blevet lagt fibernet ned, og da arbejdet nu næste er afsluttet, afholdes der, torsdag
den 28. oktober, et orienteringsmøde om fibernettet, i Ejby Forsamlingshus ved fodboldklubben.
G/F har modtaget ”Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9”, om boligområdet
Steen
mellem Ejby Mosevej og Ndr. Ringvej samt forslag til ”Lokalplan EL 23”.
Kommuneplantillæg nr. 9 beskriver, hvordan hele området skal bebygges.
Længst mod vest skal bebyggelsen være i 1½ plan, i midterområdet indtil 2 plan,
og længst mod øst op til 2½ plan.
Der planlægges yderligere på, at forlænge Ejbydalsvej ud til Ring 3, for at mindske
trafikken fra Brandsbjergvej til Ring 3.
I første omgang skal der tages stilling til Lokalplan El 23, som er området mod
vest, hvor der skal bygges 1½ plans huse (ca. 45 stk.)
Indsigelser til ovenstående skal være Glostrup Kommune i hænde senest d. 17.
maj 2006.
Umiddelbart har G/F ingen indvendinger mod at området bliver bebygget, så
længe det ikke betyder, at trafikken i byen øges, eller der sker ændringer i
forhold til Ejby Smedevej’s nuværende status.
29-5-06 G/F har den 15. maj 2006 gjort vores indsigelser til Kommuneplanen,
der omhandler bebyggelse af området mellem Nrd. Ringvej og Ejby Mosevej.
G/F har ingen indvendinger mod, at området bebygges og Ejbydalsvej forlænges
til Nrd. Ringvej, såfremt vejføringen på ingen måde, vil komme til at ændre
på Ejby Smedevej’s nuværende status, som er:
ud/ind kørsel til/fra Nrd. Ringvej i begge retninger samt lukket vej mod
Ejby Torvevej / Ejbytoften.
Den 23. maj 2006, har G/F modtaget kvittering for indsigelsen.
8-1-07 Kommunen er kommet med et ændret ”Forslag til Kommuneplan nr. 9 om
boligområdet mellem Ejby Mosevej og Nrd. Ringvej”, hvor bebyggelsesplanen er
blevet ændret.
Den væsentlige forskel er, at der i stedet for at ligge 2½ etageejendom ud til Ejby
Mosevej nu kommer til at ligge byggeri i 1½ plan
Dette er G/F godt tilfreds med, da det vil virke mindre indeklemt at køre på Ejby
Mosevej.
2-4-07 G/F har modtaget en skrivelse fra kommunen om ” Kommuneplantillæg
nr. 9 om boligområdet mellem Ejby Mosevej og Ndr. Ringvej”, hvor de gør
gældende, at Kommunalbestyrelsen på sit møde den 14. februar 2007, har vedtaget
planen.
Citat: ”Kommuneplantillægget er ændret i forhold til det forslag,
kommunalbestyrelsen offentliggjorde den 22. marts 2006. Kommuneplantillægget
er ændret således, at bygningshøjden og bebyggelsestætheden vokser fra Ejby
Mosevej og til Ndr. Ringvej i stedet for fra Ejby Landsby og til Brandsbjergvej”,
citat slut.
21-5-07 G/F har i april 2007 modtager den endelige afgørelse på
kommuneplantillæget nr. 9, med indsigelser fra borgerne og bemærkninger fra
Teknisk Forvaltning.
Nu venter vi på, at forlængelsen af Ejbydalsvej bliver planlagt og godkendt, inden
byggeriet starter.
1-10-07 I juni måned, blev der opført et prøvehus, så kommende købere kan se,
hvad de får for pengene.
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Huset vil blive revet ned igen, når det endelige byggeri går i gang.
30-3-08 Byggeriet mellem Ejby Mosevej og Ring 3 er godt i gang.
Halvdelen af husene i 1. etape står nu på fundamentet, nogle med tag på og andre
uden tag endnu.
11-8-08 G/F har den 30. juli 2008 modtaget ”Fremsendelse af miljøscreening af
Udkast til Lokalplan EL 27 for et boligområde ved Ejby Mosevej i Ejby”.
EL 27 dækker området fra den nye vej, ”Ejbysvinget” og op til ”Golfmandens
hus”.
De huse, der skal bygges på området må max. være 12 m i højden, i 2½ plan med
en bygge procent på max. 65.
G/F har ingen indsigelser til planen, da det skønnes ikke at have indflydelse på
forholdene i ”Det gamle Egby”.
20-10-08 Byggeriet langs Ejby Mosevej skrider planmæssigt frem.
Forlængelsen af Ejbydalsvej til Ejbysvinget er nu etableret, og udkørslen til Ring 3 bliver
lysreguleret med mulighed for at svinge både til højre og til venstre.
Derved forsvinder G/F’s bekymring, der gik på, at der måske ville blive øget trafik i vort
område.
Pkt. udgår næste gang
6.

Eventuelt
Ingen bemærkninger.

7.

Næste møde

Mandag 5. januar 2009 kl. 19.00 til 21.00,
hos Steen
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