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Undertegnede skal herved på vegne af Grundejerforeningen Ørnekærgård, som forening for området 

matr.nr. 15 b af Ishøj by og sogn og samtlige parceller, der udstykkes herfra (Ørnekærs Vænge), anmode 

om at få etableret fartdæmpere (vejbump) på stamvejen samt enkelte af boligvejene inden for forenin-

gens mandatområde.   

Ørnekærs Vænges beboere har igennem en årrække været plaget af for høje hastigheder på vejene. Par-

celhaverne er gentagne gange af grundejerforeningen blevet opfordret til at passe på vores børn og ældre 

beboere ved at nedsætte hastigheden, når der køres til og fra boligerne.  

Glædeligvis er der til området tilflyttet nye familier med mindre børn der, sammen med de mange børne-

børn som også kommer i området, benytter vejene og arealerne der omkring. Foreningen er endvidere 

bekendt med at byrådet har vedtaget kommuneplan 2014 hvilket medfører at der kan bygges boliger i et 

mindre område ved Ørnekærs Vænge, hvilket vil øge trafikken til og fra området.  

Grundejerforeningen har derfor på en generalforsamling 26. februar 2014, i henhold til indkaldelse, drøftet 

muligheden for etablering af fartdæmpere (vejbump) og herefter besluttet at søge disse etableret således: 

 1 bump på stamvejen ud for nr. 100 placeret så tæt som mulig på udkørsel fra boligvej til nr. 60-100 

 1 bump på de første fire (4) boligveje (foreningens dækningsområde). 

 Endvidere skal det sikres, at der anvendes produkt ”Safety Rider” hastighed 40 km./t. ( L50 cm., B90 cm., 

H5 cm.).  Vedlagt kort med angivelse af mulig placering. 

Forslaget blev efter skriftlig afstemning vedtaget (10 stemmer for, 4 stemmer imod). 

For god ordens skyld skal det bemærkes, at der ved beslutningen samtidig blev givet mandat til at forenin-

gen dækker anskaffelsessummen op til DKK 40.000. Beløbet er i henhold til indhentet prisforespørgsel hos 

leverandør Daluiso A/S.   

 

http://www.ørnekærgård.dk/


 
Ishøj kommune vil således ikke få en merudgift ved anskaffelsen, men alene skulle være behjælpelig med 

de nødvendige tilladelser og den tekniske/praktiske udførelse. 

Af hensyn til udførelsen, sted og hvornår, ser foreningen gerne at den får lejlighed til at deltage i et etable-

ringsmøde.  

Grundejerforeningen Ørnekærgård ser således frem til byrådets velvillige behandling. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Viggo Petersen 

(formand) 

 


