
Husejerforeningen i Strandvejskvarteret 
Trafikgruppen 
 
Til repræsentanter for  
ejerforeninger, andelsboligforeninger, afdelingsbestyrelser, ejere og lejere, i 
Landskronagade mellem Østerbrogade og Vennemindevej 
 
Trafiksaneringsprojektet for Landskronagade har fået 
tilsagn om støtte på 75% af udgifterne. Nu skal vi bare selv 
skaffe de sidste 350.000 kr. 
 
Trafikgruppen under Husejerforeningen i Strandvejskvarteret, som er 
ejerforeningen for byggeforeningshusene på Landskronagade 12-48A skrev til jer 
den 17. marts 2004 og inviterede jer til møde den 23. marts 2004 om 
trafiksanering af Landskronagade på strækningen mellem Østerbrogade og 
Vennemindevej.  
 
Blandt de fremmødte var der enighed om at gå videre med det fremlagte projekt 
og ansøge byudviklingspuljen om støtte til det. Projektet består i en trafiksanering 
og forskønnelse af gaden, hvor der laves 3 bump, et hævet stykke kørebane ved  
H. C. Lumbyes Gade og Fanøgade, indsnævringer af vejbanen ved udvidelse af 
fortovene ved Drejøgade og Helsingborggade, samt at der plantes en række træer 
og noget mere grønt. Der ændres ikke på antallet af lovlige parkeringspladser.  
 
Sekretariatet for bydudviklingspuljen har nu meddelt, at Bygge- og Teknikudvalget 
i Københavns Kommune på sit møde den 2. juni 2004 har besluttet at støtte 
projektet med 825.000 kr., svarende til 75% af udgifterne ekskl. moms. De 
nærmere vilkår vil blive meddelt senest den 1. august. Men allerede nu ligger det 
fast som forudsætning, at ejerforeningerne i Landskronagade inden den 1. oktober 
2004 skal kunne fremsende dokumentation for medfinansiering, dvs. kunne give 
tilsagn om finansiering af de resterende 275.000 kr. plus moms, i alt lige knap 
350.000 kr. 
På denne baggrund vil vi gerne se repræsentanter for jeres foreninger til 2 nye 
møder, hvor vi kan drøfte projektet og finansieringen af det. Møderne finder sted 
 
tirsdag den 17. august 2004 og onsdag den 22. september 2004, begge dage kl. 
19.30 i beboerlokalerne til Vibo-ejendommen, indgang fra Østerbrogade 143. 
 
Ind imellem de to møder vil vi bede jer om selv at arrangere møder i jeres 
forenings besluttende organer, således at I dér har mulighed for at tage stilling til 
jeres deltagelse i såvel projektet som finansieringen. I kan se mere om 
ansøgningen og projektet på vores hjemmeside www.strandvejskvarteret.dk 
 
Vi vil meget gerne høre fra jer inden det første møde. Kontakt os venligst på mail: 
landskronagade@presenta.dk, eller ring til os. Vi vedlægger skitse af projektet 
samt brevet fra byudviklingspuljens sekretariat. Vi eftersender det næste brev om 
de nærmere vilkår, når vi modtager det. Hvis vi har sendt dette materiale til en 
forkert adresse, beder vi jer om at sende brevet videre til rette vedkommende.  
 
Med venlig hilsen 
Jan Væver, Adriaan Schelling og Torkil Groving  
Trafikgruppen under Husejerforeningen i Strandvejskvarteret 

26. juni 2004 
 
Formand Jan Væver 
Kildevældsgade 13 

2100 København Ø 
jan@presenta.dk 
 

Tilbagemelding til: 
Landskronagade-projektet 
Postboks 2633 
2100 København Ø 

e-mail: 
landskronagade@presenta.dk 
fax: 39 15 06 06 
tlf. Jan: 39 15 06 01 
tlf. Adriaan: 39 18 57 70 
tlf. Torkil: 39 20 39 29 
 


