
Orientering fra afdelingsbestyrelsen den 27. oktober 2020 

 

P-vagt ordning sat i bero 

Vi har fået nogle forespørgsler om, hvornår der kommer en P-vagt ordning. Vi har tidligere meldt ud, men 

måske ikke tilstrækkeligt klart. 

En P-vagt ordning er et beboerforslag, som blev vedtaget med et stort flertal på vores afdelingsmøde. 

Bestyrelsen fik forhandlet et forslag med et P-vagt firma på plads. Coronaen kom og vi kunne ikke som 

besluttet afholde et afdelingsmøde med dialog og debat om det nærmere indhold. 

Bestyrelsen gennemførte derfor i stedet en høring ved udsendelse af en informationsskrivelse til alle. Der 

indkom flere tilkendegivelser og en del der rejste spørgsmål ved centrale elementer i en ordning. Reelt 

måtte vi konstatere, at skulle synspunkterne imødekommes, så ville det ikke være muligt at lave en aftale 

med et eksisterende P-vagt firma. Deres ordningers centrale elementer er meget identiske. 

Vi er stadig i den situation, at vi ikke kan afholde et afdelingsmøde på grund af corona restriktionerne. Det 

er et afdelingsmøde, der har besluttet at vi skal have en ordning. Og derfor er det også kun et 

afdelingsmøde, der kan tage stilling til om der fortsat er et ønske om en P-vagt ordning. 

Spørgsmålet om en ordning er derfor sat i bero indtil videre. 

 

Genplantning af hækplanter Bøg  

En del af planterne i vores bøgehække er ikke kommet eller gået ud. Vi har nu ventet de obligatoriske 2 år, 

og bestyrelsen har givet grønt lys til genplantning. Arbejdet bliver påbegyndt her i begyndelsen af 

november måned. 

 Det er ikke helt så enkelt, for der kræves udskiftning af jorden, hvis vi vil have sikkerhed for at resultatet 

bliver godt. Der skal graves op til 15 m3 jord op og køres væk til depot. Tilsvarende skal der køres en 

tilsvarende mængde sund jord ind til bedene.  

Som tidligere oplyst har både Herlev Boligselskab og Scandibyg afvist at betale for genplantningen. Nu 

betaler vi, men bestyrelsen vil fortsat gøre krav på, at en af de to parter finder pengene. 

Vær opmærksom på, at der ikke genplantes under udhængene i blokenhederne. Det vil være nytteløst. 

Bestyrelsen har besluttet at søge kommunen om dispensation fra lokalplanen, så det bliver muligt at opføre 

et rækværk i stedet. Mere herom når vi ved mere præcist. 

 

Havelåger 

Vi har fået dispensation fra lokalplanen, så der kan gives tilladelse til etablering af havelåge ved forhaverne. 

Dispensationsperioden har kommunen sat til 3 år, hvilket betyder, at såfremt en bolig ikke har søgt og fået 

tilladelse indenfor 3 år, så kan der ikke gives tilladelse til havelåge før kommunen måtte forny 

dispensationen. 

Dispensationen er i øvrigt givet således, at der kun kan gives tilladelse til en bestemt havelåge og dens 

placering. Ansøgning skal indsendes på mail til KAB mrk. Ansøgning om havelåge – Nørrevang Herlev. Med 



en tilladelse følger en tegning der viser placering af havelågen og lågens fabrikat og typenavn. Der kan ikke 

opsættes andre modeller af havelåger, og placeringstegningerne skal også respekteres. 

 


