18. februar 2008
Til Bestyrelsen for Brønshøj Parcelforening.
Ved tidligere lejligheder har vi foreslået, at det lille stykke vej fra Sparresholmvej til krydset mellem
Næsbyholmvej og Håbets allé (på sydsiden af trekanten) blev spærret for biler ved ovennævnte kryds. Vi
har adskillige store sten liggende på trekanten gemt mellem roserne, som kunne males hvide og placeres
som en barriere for biler med mere. Ved at placere stenene med mellemrum kunne cykler stadig passere.
Vi har tidligere fået at vide, at naboforeninger snart ville etablere en form for trafikregulering; men da dette
ikke er sket efter 5 års venten, er det måske på tide, at vi selv gør lidt. Vejstykket bruges ofte til at køre den
forkerte vej på Sparresholmvej, hvilket giver anledning til farlige situationer. Desuden bruges det lille stykke
til øveområde for lastbilkørsel, og det giver ødelagte fortovsfliser og –kanter.
På denne baggrund vil undertegnede foreslå følgende:
Når vejene er færdigrenoveret, søger bestyrelsen om tilladelse til at spærre vejen mellem Håbets allé og
Sparresholmvej med hvidmalede kampesten. Der vil være en udgift til leje af en kran samt en bøtte hvid
maling.

Vedligeholdelse af trekanten.
I budgettet for 2007 blev der afsat kr. 500.- til vedligeholdelsen af trekanten. Beløbet er ikke blevet brugt,
og trekanten er heller ikke blevet vedligeholdt. Bestyrelsen skulle stå for vedligeholdelsen; men har
formodentlig opdaget, at det er et stort stykke arbejde. Desværre forfalder trekanten nu hurtigt, og
ukrudtet breder sig. Da roserne ikke er klippet ned, kan man ikke komme til at luge mellem dem. Jeg vil
gerne understrege, at vi, der har stået for vedligeholdelsen tidligere år, ikke har tjent på det; men at
hovedparten af pengene er gået til OD, hvor unge gymnasieelever fra området har gjort et flot dagsværk
med beskæringen, så pengene er gået til et godt formål. Bare beskæringen tog 4 personer en hel dag; og
hertil kommer bortskaffelsen af det afskårne; samt ikke mindst lugning, oprydning, gødning m.m. i årets
løb. Udgifterne ved pasningen overstiger langt de afsatte midler. Jeg er sikker på, at hvis man skulle have
professionel hjælp ville det blive langt dyrere.

På denne baggrund stiller undertegnede følgende ændringsforslag til budgettet:
Der afsættes kr. 3000.- til den almindelige vedligeholdelse af trekanten i krydset mellem Sparresholmvej og
Næsbyholmvej. Ekstraordinært afsættes kr. 1500.- til oprydning.
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