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Nyt fra bestyrelsen
På generalforsamlingen i 2017 blev det
besluttet, at bestyrelsen skulle genfremsætte forslag om en nedgravet affaldssortering på torvet på generalforsamlingen 2018, når en række forhold var nærmere belyst.
Den nye affaldsgruppe har arbejdet videre med sagen og har på den baggrund
indstillet til bestyrelsen, at forslaget ikke
genfremsættes. Bestyrelsen er enig i dette. Læs mere om det i affaldsgruppens
orientering herunder.
Strandvejskvarterets
125 års jubilæum i 2018
I 2018 har vores forening 125 års jubilæum. Har nogen idéer til, hvordan vi skal
fejre det? I 1993 fejrede vi 100 års jubi-

læet med en stor middag og fest på torvet, som var delvist spærret af. Vi opfordrer til at interesserede melder sig til en
arbejdsgruppe, som kan arbejde videre
med forslag til, hvordan vi markerer vores jubilæum.
Kontakt bestyrelsen om dette.
Generalforsamling 2018
Bestyrelsen forbereder nu generalforsamlingen, som er tirsdag den 27.
februar 2018 - sæt kryds i kalenderen,
så du også kan være med til at præge
fællesskabet, høre nyt fra arbejdsgrupperne i foreningen samt deltage i valg til
bestyrelsen. Vil du høre mere om arbejdet i bestyrelsen, eller overvejer du at
stille op, er du velkommen til at kontakte
en af os.

Orientering fra affaldsgruppen
I løbet af efteråret 2017 har affaldsgruppen forelagt kommunen de spørgsmål,
som kom frem på generalforsamlingen i
2017 efter beslutningen om at udskyde
stillingtagen til en nedgravet affaldsløsning på torvet. Konkret ønskede den nuværende arbejdsgruppe bl.a. kommunens vurdering af de nedgravede containeres placering samt øvrige myndighedskrav. På den baggrund mødtes affaldsgruppen den 6. oktober 2017 med to af
kommunens repræsentanter. Mødet foregik på torvet.
Efter denne drøftelse med kommunen
står det nu helt klart, at der ikke findes
nogen reel mulighed for at gennemføre
det oprindelige forslag om en nedgravet
løsning på torvet.
Årsagen er, at træernes rodnet og trækroner skønnes at ville tage skade. Det
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tillader kommunen ikke, og det er i øvrigt
heller ikke i foreningens interesse.
Kommunen oplyste, at hvis foreningen
fortsat ville have en nedgravet affaldsløsning på selve torvet, ville det rent teknisk alene kunne løses ved at inddrage
den nordlige del af torvets vejbane. Som
konsekvens heraf skal al trafik på torvet
så omlægges til den sydlige del med
dobbelt køreretning og afstribning malet
på brostenene. Kommunen oplyste hertil,
at det var højst usikkert om en sådan
løsning overhovedet ville kunne blive
godkendt fra politisk side, da et sådant
projekt grundlæggende ville ødelægge
torvets symmetri og æstetik.
Den nuværende arbejdsgruppe meddelte
kommunen, at man ikke anså en sådan
nedgravet løsning på torvet som en mulighed, foreningen ville arbejde videre
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med eller forelægge generalforsamlingen.
Kommunens repræsentanter fremlagde
derefter flg. alternative placeringer:
1. Containere i sidegaderne.
2. Nedgravede løsninger i Kildevældsgade hhv. nordvest og nordøst for torvet.
Alternativ 1 vil være fritstående affaldscontainere, og alternativ 2 vil kræve det
dobbelte antal nedgravede containere i
forhold til det tidligere projekt (og dermed skønsmæssigt dobbelt anlægsudgift). Alternativ 2 vil derudover medføre,
at der må nedlægges otte p-pladser i Kildevældsgade for at skabe plads.
Der henvises i øvrigt til referat af 23. november 2017 fra mødet den 6. oktober
2017 med kommunen, som findes på
foreningens hjemmeside. Se under Din
forening > Affaldsgruppen.
Konklusion
Affaldsgruppen har efterfølgende drøftet
kommunens tilbagemelding vedrørende
det oprindelige forslag om en nedgravet
løsning på torvet. Efter denne drøftelse
kan affaldsgruppen konstatere, at der
således ikke længere er basis for at genfremsætte forslaget på den næstkommende GF. Bestyrelsen er enig i dette.
Affaldsgruppen har ligeledes drøftet de
anviste alternative placeringer 1 og 2, og
finder ikke, at det er løsninger, som kan

anbefales. Arbejdsgruppen vil derfor ikke
arbejde videre med disse løsningsmuligheder.
Årsag: Hvad angår en nedgravet affaldsløsning i Kildevældsgade på begge sider
af torvet, mener vi, at det vil blive til alt
for stor gene for netop de husstande, der
har facade ud til de nedgravede løsninger. Fritstående containere på sidegaderne anser vi heller ikke som en gangbar
løsning, da store containere vil skæmme
gaden og især vil være til gene for de
husejere, som vil få direkte udsigt til
containerne.
Affaldsgruppen fortsætter efter denne
beslutning sit arbejde. Konkret betyder
det, at vi fremadrettet vil være i løbende
dialog med kommunen og bedst muligt
medvirke til en god affaldsløsning for vores husstande.
Affaldsgruppen om affaldshåndtering:
Jesper Øland Petersen, Jan Væver, Christian Werenberg, Michael Quist og Benditte Skyhøj Olsen.
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