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Anmodning om møde mellem Ishøj Kommune og Grundejerforeningen Ørnekærgård 
 

Som en aktiv grundejerforening i Ishøj ønsker vi at afholde et møde mellem Ishøj Kommune og 

Grundejerforeningen Ørnekærgård. Vi ser frem til et møde i nærmeste fremtid gerne en torsdag i 

forbindelse med Teknisk Udvalgsmøde.  

 

Mulige torsdage: 

 10 november (uge 45) 

 17 november(uge 46) 

 24 november(uge 47) 

 1 december (uge 48) 

 

Af punkter på agendaen har vi følgende: 

 

 Ny bebyggelse på Ørnekærs Vænge. 

 Gennem tiden er der fremkommet diverse udmeldinger fra beboerne i området. Det oplyses 

at informationen stammer fra samtaler med personale på Ishøj Rådhus. Vi kan ikke accepte-

re denne uvished, og derfor er det vigtigt at få klarlagt hvor langt man er i processen og hvad 

der er vedtaget omkring bebyggelsen 

 

Oprydning langs bækken 

 Når der beskæres træer og buske foretages der ikke oprydning og derunder fjernelse af af-

skåret materiale. Hvad agter kommunen at gøre ved dette? 

 

Vedligeholdelse af arealer i øvrigt 

 Græsslåning sker hvornår? 

o Det vil være oplagt vis det skete når mælkebøtter blomstrer. 

 

Resultat af hastighedsmålinger 

 Der har været foretaget hastighedsmålinger på stamvejen og stikveje. Vi ønsker at høre om 

disse resultater og diskutere det i relation til vort ønske om hastigheds begrænsende foran-

staltninger. 

 

Fejning af stikveje 

 Hvad er kommunens service niveau for fejning og vedligeholdelse af veje og fortove (her-

under begrænsning af ukrudts bevoksninger i vejbane)? 

o Dvs info om hvor ofte og hvilke veje der vedligeholdelses 

 
 



o Hvad er kriterierne for renovering af belægning og fortove i forbindelse med asfalte-

ring 

 

Flisebelægning langs stykket op til lysregulering. 

 I forbindelse med kraftig regnvejr, er stien ned til busstoppestedet ofte oversvømmet. Agter 

kommunen at gøre noget ved det? 

 

 

Vi ser frem til et godt og konstruktivt møde. 

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

 

 

 

Viggo Petersen  

Formand 


