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Forslagsstillere 

Forslagsstillerne er bestyrelsen. 

Midlertidigt vejudvalg 

I forbindelse med etablering af Nordhavnsvejen med lukning af Strandvænget og opsætning af de 

blå rør på Østerled er det nødvendigt, at Ejerlauget mobiliserer en helt særlig indsats. Den påførte 

smutvejstrafik samt den tunge trafik slider helt urimelig på Østerled og Solvænget, og det kan 

ikke være vores opgave at finansiere en omfattende reparation af de to nedslidte veje. Og i 2015 

vil vejene være totalt lasede. Derfor er det nødvendigt at nedsætte et særligt udvalg, som med 

generalforsamlingens opbakning kan handle slagkraftigt og effektivt for at overbevise 

Københavns Kommune og ledelsen for Nordhavnsvejprojektet om, at 

kommunen/Nordhavnsvejprojektet skal reparere og finansiere de mange skader.  

Begrundelse 

Bestyrelsen har ikke den faglige baggrund og den nødvendige tid til at kunne klare opgaven. 

Derfor foreslås den ”outsourcet” til et nyt Vejudvalg. Det vil give bestyrelsen mere tid til at 

koncentrere sig om de sædvanlige opgaver hen over året. 

Ønsker til sammensætningen af udvalget 

Vor modspiller i de kommende års bestræbelser er Københavns Kommune. For at opnå det bedste 

resultat – og i det mindste en vis rimelighed - må vi mobilisere Ejerlaugets fagligt bedste 

medlemmer. Det skulle give os de bedste muligheder for at opnå et fornuftigt resultat. 

Forslagsstillerne forestiller sig følgende faglige baggrunde for at være relevante: 

 

• En tekniker for at kunne bedømme teknisk kvalitet af forslag fra vor modparts side. 

• En entusiast for at samle lokale data (trafikmængde, trafiksammensætning, årsager til skader, 

tidsplaner for Nordhavnsvejbyggeriet osv.) til underbygning af vore argumenter. 

• En jurist til at bedømme afgørelserne vedrørende skyldsspørgsmål og erstatningsspørgsmål. 

• En ad-hoc journalist til at bistå udvalget i at tiltrække dels mediernes interesse (Ex: TV2 Lorry 

og Østerbro Avis), dels opmærksomheden hos andre grundejerorganisationer (Ex: Vore 

nabogrundejerlaug og organisationen grundejeren.dk). 
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Kandidater 

Forslagsstillerne er glade for, at der allerede er kandidater til at fylde nogen af pladserne i 

udvalget. Følgende medlemmer har meldt sig som kandidater til udvalgspladserne: 

Tekniker:  Michael Hjerl Hansen 

Entusiast:  Ib Andersen 

Jurist: Anne-Marie Juhl-Andersen  

Ad-hoc journalist: Vi mangler et medlem, der har erfaring med mediekontakt. 

Bestyrelsen:              Ulrik Danneskiold-Samsøe og Erik Winther 

Kommissorium på at opnå rimelighed 

Det skal være et mål for udvalget, at Københavns Kommune udførelsesmæssigt og økonomisk 

løbende reparerer akutte skader i Østerled og Solvænget samt efter, at de blå rør er nedtaget 

genopretter disse veje til ”sædvanlig” normal kvalitet. Hvis dette mål er uopnåeligt, da skal 

udvalget gennem et kompromis med Københavns Kommune forsøge at få så gunstig en ordning 

for Ejerlauget som muligt.  

Generalforsamling 

Udvalget aflægger beretning årligt til generalforsamlingen, og det vil være mest hensigtsmæssigt, 

at udvalget fortsætter til alt er på plads og afsluttet. Udvalget vil løbende kunne trække på 

bestyrelsen samt relevante ekspertiser hos øvrige medlemmer. 

 

 

 

 


