From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Bjørn Sommer <bjorn@preisler-sommer.dk>
2. juni 2021 11:26
Dorthe Sørensen Eren
Pia Sonnenborg
Re: Analyse af parkeringszoner.

Kære Dorthe
Mange tak for din mail vedr. analyse af parkeringszoner i Valby.
Vi har I bestyrelsen fået samme spørgsmål fra Hanne Skovsgaard som er medlem af Lokaludvalget.
Her svarrede vi:

”Jeg har påtaget mig at svare dig mht. evaluering af 3 timers parkering i vores område.
På vores forrige bestyrelsesmøde har vi besluttet at vi ikke ønsker at iværksætte en rundspørge blandt
foreningens medlemmer. Det er vores holdning er at det giver medlemmerne en forhåbning om, at vi
måske kan være med til at ændre forhold som vedrører parkering i vores gader.
Vores oplevelse er at Københavns Kommune ikke er nævneværdig interesseret i vores opfattelse af dette
spørgsmål, hvorfor en rundspørge blot vil indgyde falske forhåbninger.
Vi kender derfor ikke de generelle holdninger andet end hvad vi hører gennem almindelig samtale med folk
i kvarteret.
Jeg har for nylig haft personligt haft kontakt med Lia Ottesen fra Område Parkering i Københavns
Kommune omkring spørgsmålet.
Lia Ottesen har meget eksplicit tilkendegivet at kommunen ikke har planer om at ændre på forholdene i
øjeblikket. Deres holdning er at forholdene er forbedret siden indførelsen af 3 timers parkerings zonen,
men at de løbende evaluere på det.
I bestyrelsen er det vores opfattelse at der er mange forskellige holdninger til spørgsmålet i foreningen,
som ofte er afhængig af hvor i området man er bosiddende.
Der er dog nok ingen tvivl om at vejene i vores forening er under et stigende parkeringspres og i forhold til
en evt. etablering af pladskrævende grønne regnvandsbede på vores veje og den forestående etablering af
lignende bede på Trekronergade i år, så vil vi nødvendigvis komme til at opleve et yderligere pres.”
Venlig hilsen
Bjørn Preisler Sommer
Bjørnsonsvej 13
2500 Valby
mobil

20 25 58 54

bjorn@preisler-sommer.dk

Fra: Dorthe Sørensen Eren <dse@kk.dk>
Dato: tirsdag den 1. juni 2021 kl. 11.44
Til: "bestyrelsen@forfatterkvarteret.dk" <bestyrelsen@forfatterkvarteret.dk>, Lene Eiberg Becker <lenebecker@lbrevision.dk>
Emne: Analyse af parkeringszoner.
Kære grundejerforeningsbestyrelser.
1

Valby Lokaludvalg har (i lighed med andre lokaludvalg) fået en henvendelse fra Center For Parkering i forbindelse
med en analyse af parkeringssituationen i forskellige områder og en eventuel udvidelser af parkeringszoner.
Da I i jeres grundejerforening har fået en parkeringszone indenfor de seneste år vil vi gerne høre om jeres erfaringer
med dette.
Har det hjulpet på parkeringssituationen?
Hvad er fordelene og ulemperne?
Vil I sende en kort bemærkning til os, gerne senest på fredag d. 4. juni. Så vil Valby Lokaludvalg få jeres svar med, når
de skal behandle et svar til Center for Parkering.

Med venlig hilsen
Dorthe Sørensen Eren
Udvalgssekretær
Sekretariatet for Valby Lokaludvalg
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