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Grundejerforeningen

HAREVÆNGET
Til: Plan og teknik att. Henrik Aagaard
Ang: Tilbagemelding om hastighedszone i Vængekvarteret
Vi har med glæde modtaget jeres brev af 13. Februar 2009 ang. Tilbagemelding om hastigshedszone i
Vængekvarteret.
Til mødet 31 marts kommer formand Mikael Hauschultz og Kasser Tonny Bengtsson fra GF Harevænget.
Vi har i samarbejde med GF Skolelodden diskuteret forslagene, specielt i forhold til området omkring
Harevænget / Høgevænget / Møllevej.
-

-

Vi har en del problemer med trafikafviklingen først på Harevænget / Høgevænget beskrevet
nedenstående tillæg.
o Vi mener ikke at projektet i dets nuværende udformning er tilstrækkeligt.
o Ifølge Kommune planen fra 1997 (refereret i ViaTrafik’s notat s.3) vil det normalt være
kommunen der står for at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger ved dag institutioner
og skoleveje i boligområder.
Vi mener at trafikken på Møllevej også bør indgå i overvejelserne, svarende til de tiltag der et foretaget
på Krudttårnsvej.
Opbygning af trafikdæmpende foranstaltninger bør koordineres med den forestående
vejvedligeholdelse, således at arbejdet kan foregå i en arbejdsgang.
Det er vores vurdering at hastigheden også på de smalle veje ofte overstiger de 50 km/t (ViaTrafik
afsnit 4.4) dvs, at vi ikke mener at minimums forslaget er tilstrækkeligt.
Angående økonomi vil vi igen tage dette op på vores generalforsamling 28. april 2009. Hvis forslaget
denne gang skal gennemføres tror vi at der skal være indbygget en kraftig vejsanering først på
Harevænget evt.30 km/t zone ved institutionerne harevænget / Høgevænget.
Vi har også kikket på forskønnelse af vejlukninger, umiddelbart kunne vi godt tænke os et forslag
svarende til Peter Petersens Alle (ViaTrafik s.9) ved Harevænget / Mågevænget, dog med lavere
bevoksning (eks. Under 3 meters højde), dette ville gøre vedtagelse af medfinansiering væsentligt
lettere ved vores generalforsamling.

Med venlig Hilsen
Bestyrelsen GF Harevænget
Mikael Hauschultz
Tonny Bengtsson
Andreas Dabrowski
Poul Holm
Rene Lillelund GF Skolelodden

Bestyrelse:
Mikael Hauschultz
Formand

Tonny Bengtsson
Kasserer

Poul Holm
Næstformand

Inge Zelander
Bestyrelsesmedlem

Jeanet Barth
Bestyrelsesmedlem

Andreas Dabrowski
Best. supplant
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Grundejerforeningen

HAREVÆNGET
Tillæg: Trafik til institution på Harevænget og Høgevænget.
Som beboere på Harevænget kan vi daglig konstatere problemer med trafikafviklingen på første del af
harevænget. Vi har i grundejerforeningen igennem en periode diskuteret hvad vi kunne gøre ved det.
Situationen har udviklet sig siden udvidelsen af institutionen, og vi er kommet til den konklusion at vi
må have et nærmere samarbejde med kommunen for at få løst problemerne.
Ifølge vor opfattelse er der 3 problemer i forbindelse med trafikken til Harevængets integrerede
institution først på Harevænget.
-

Trafikken i forbindelse med aflevering og afhentning af børnene om morgenen er kaotisk,
grundet det store antal biler,
Høj hastighed på Harevænget mellem Mågevænget og Møllevej, både til institutionen samt
gennemgående trafik fra Mågevænget.
Harevænget bruges til langtidsparkering, af ansatte og forældre som fortsætter rejsen mod
byen med bus.
Der parkeres på Harevænget foran skolestien under Hartkornsvej, til stor gene for børn og
unge som benytter skolestien. Børnene kan ikke orientere sig når de kører ud på Harevænget,
og bilisterne kan ikke se dem.

Vi har gennem nogle perioder observeret hvorledes trafikafviklingen foregår og har bl.a. taget et par
billeder til at illustrere problemet.

Bestyrelse:
Mikael Hauschultz
Formand

Tonny Bengtsson
Kasserer

Poul Holm
Næstformand

Inge Zelander
Bestyrelsesmedlem

Jeanet Barth
Bestyrelsesmedlem

Andreas Dabrowski
Best. supplant
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Grundejerforeningen

HAREVÆNGET
Eksempler på parkering ved skolesti og indkørsel til institution:

Butikken er fuld på Harevænget en eftermiddag :

Bestyrelse:
Mikael Hauschultz
Formand

Tonny Bengtsson
Kasserer

Poul Holm
Næstformand

Inge Zelander
Bestyrelsesmedlem

Jeanet Barth
Bestyrelsesmedlem

Andreas Dabrowski
Best. supplant
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Grundejerforeningen

HAREVÆNGET
Et par af vores faste kunder til heldags parkering:

Barnevognene skal alle ud på vejen ved nr 17:

Bestyrelse:
Mikael Hauschultz
Formand
Harevænget 73
℡ 32 53 47 73
2791 Dragør

Tonny Bengtsson
Kasserer
Harevænget 23
℡ 32 53 13 70
2791 Dragør

Poul Holm
Næstformand
Harevænget 46
℡ 32 53 27 67
2791 Dragør

Inge Zelander
Bestyrelsesmedlem
Harevænget 26
℡ 32 53 25 63
2791 Dragør

Jeanet Barth
Bestyrelsesmedlem
Harevænget 45
℡ 32 53 12 74
2791 Dragør

Andreas Dabrowski
Best. supplant
Stærevænget 56
℡ 40 16 78 01
2791 Dragør
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Grundejerforeningen

HAREVÆNGET
Vi har selv følgende forslag:
- Man kunne lave 15 min parkerings begrænsning i dagtimerne 7:00 – 18:00 i området omkring
institutionerne.
- Forbud mod parkering på fortove, således at børnene og ikke mindst voksne med barnevogn
skal gå ud på vejen for at passere.
- Tydelig Markering af 10 Meters stopforbud ved skolestien og indkørsler til institutionen.
-

Hastigheds dæmpende foranstaltninger på Harevænget mellem Møllevej og Høgevænget.
Opfølgning på bilisternes adfærd ved samarbejde mellem politiet og kommunen samt
institutionerne

Med venlig hilsen
Bestyrelsen GF Harevænget.
----- Original Message ----From: rene lillelund
To: mikael@hauschultz.dk
Sent: Saturday, March 14, 2009 10:24 AM
Subject: Fw: Vedr. Dragør kommunes trafiksanering i vængekvarteret

Hej Tonny
Grundejerforeningen "Skolelodden" har modtaget Grundejerforeningen "Harevænget"´s oplæg til Plan
og Teknik på Dragør Kommune for trafik løsning til institutionerne på Harevænget og Høgevænget.
GF-Skolelodden erklærer sig enige i GF-Harevænget´s opfattelse af problemerne og kan udover de
parkerings problemer på Harevænget i forbindelse med aflevering af børn + langtidsparkeringsproblemerne OGSÅ informere at de samme problemer er gældende på Høgevænget og har været
genstand for diskussion i GF-Skolelodden.
Derudover har vi på generalforsamlingen i GF-Skolelodden blevet enige om at der skal arbejdes på at
få lavet fart bomme på Møllevej, da der er kommet megen ekstra trafik mht bebyggelsen på
Kålmarken og så er der generelt på Møllevej indbydende til at køre stærkt, hvilket utrolig mange
benytter sig af.
Mvh
René Lillelund
Formand for Grundejerforeningen Skolelodden
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