
Ejerlauget vedrørende rækkehusbebyggelsen  

ved Solvænget med videre 

Vejudvalget     

 
 

Beretning april 2014 til april 2015 

Vejudvalget, der blev nedsat ved generalforsamlingen den 19. marts 2013, har følgende 

medlemmer: Ib Andersen, Uffe Andreasen, Michael Hjerl Hansen og Anne-Marie Juhl-Andersen 

med Annette Bruun Johansen som konsulent. Udvalget har holdt et møde 10.6.2014 og ellers 

arbejdet via telefon og e-mail. Udvalget har været i løbende kontakt med Ejerlaugets formand og 

med Erik Winther. Udvalgets opgave har resulteret i følgende resultater: 

 

• Efter rigtig mange opringninger mv er opnået tilladelse fra Kommunen til at opsætte steler på 

Østerled og Solvænget til erstatning for de knækkede træsteler. 

 

• Indhentning af to tilbud på steler. Valgte det billigste tilbud og definerede antallet af steler til i 

alt 10. Stelerne bærer navnet "Amsterdam" og er af svært stål og uden fleksibilitet. Er opsat. 

Mangler (27.4.2015) refleks samt rød-malet top, der efter reklamation forventes udført snarest. 

 

• Har foranlediget at Kommunen har udskiftet fortovsfliserne i Vejlaugets område indtil 

Vesterled. Der er valgt tykke fliser, der formentlig kan modstå (ulovlig) kørsel. 

 

• Vi har valgt ikke at købe yderligere afspærringsmateriale, da det på grund af påkørsler ikke 

holder længe. 

 

• Kommunen har foranlediget, at der den 25.-26. marts 2015 er opsat midlertidige vejspærringer 

ved udkørslerne fra Solvænget og Østerled til Strandpromenaden. Dagen før blev en 

tilsvarende spærring opsat ved udkørslen fra Svanevænget til Strandpromenaden. 

 

• Trafiktælling er opgjort og lagt på Ejerlaugets hjemmeside 2014. 

 

Nedenfor fremsendes et brev afsendt den 26. marts 2015 fra M.G.Selvejer, Københavns 

Kommune, til Ib Andersen til orientering. 

 

På vejudvalgets vegne 

 

Uffe Andreasen 

 

Kære Ib Andersen 

Hermed fremsendes tekst om lukningen af vejene til brug ved jeres generalforsamling. Jeg håber, 

at det er fyldestgørende, ellers er du velkommen til at vende tilbage. 

Tekst til generalforsamlingen:  

På grund af det nye byggeri ved Strandøre er smutvejstrafikken og byggepladstrafikken på 

Svanevænget, Østerled og Solvænget øget, og da det også har været et ønske fra beboerne i 

området, lukker Københavns Kommune nu vejene ud mod Strandpromenaden.  
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Lukningen forhindrer smutvejstrafikken og byggepladstrafikken i at køre fra Strandvejen til 

Strandpromenaden, men tillader fortsat cyklister at komme igennem.  Der er skiltet med lukningen 

oppe ved Strandvejen og igen ved Vesterled. Hvis bilisterne alligevel skulle komme ned til 

lukningen ud mod Strandpromenaden, er der mulighed for at vende, da der er skiltet med 

standsning og parkering forbudt på de sidste 10 m på alle tre veje. Fra Vesterled er der ligeledes 

skiltet med parkering forbudt i den ene side på alle tre veje, så det er muligt for 

renovationsvognene at komme ned og tømme affald. 

Lukningen forventes at vare frem til 2017, hvor Nordhavnsvej og Strandvænget åbner for trafik.  

For tiden arbejder vi på at lægge trafikken ud på en dæmning i Svanemøllehavnen. Dette gøres for 

at trafikken kan ledes uden om byggepladsen og glide lettere i byggeperioden.  

Trafikomlægningen ud på dæmningen forventes afsluttet ultimo april 2015 og vil blive benyttet 

frem til projektet er færdigt i 2017.  

Fra udgangen af marts 2015 vil aktiviteterne omkring byggeriet foregå primært inde på 

byggepladsen, og når vejomlægningen ved havnen er færdig ultimo april 2015 vil byggeaktiviteten 

foregå inde på byggepladsen. Dvs. inde bag byggehegnet, hvorved beboerne skærmes bedst muligt 

for støj og støv.  

Øvrige spørgsmål: 

Hvad dit spørgsmål om reparation af vejene angår, så er der ikke planlagt nogen reparationer før 

vejene igen åbner ud mod Strandpromenaden.   

Med venlig hilsen  

Maibrit Gitte Selvejer 

Sekretær 

Nordhavnsvej 

_______________________________ 
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