Teknik- og Miljøudvalget og

Hvidovre d 27.1.2017

Forvaltningen for Kultur, Miljø og Vækst.
Hvidovre Kommune

I Risbjergkvarteret er vi for tiden rigtig velsignet med gravearbejder! Og i vores lille grundejerforening,
Harrestrup Villakvarters Grundejerforening, er vi vældig påvirket heraf.
Dels er vi påvirket af arbejdet med Damhusledningen i Hvidovre og dels af arbejdet vedr. fjernvarme. Vi er
ikke holdt op med at undre os over, at kommunen har tilladt to så store arbejder på samme tid!
Vores små villaveje er en labyrint at finde rundt i da de lukkes her og der. Entreprenørernes køretøjer
flintrer rundt med høj hastighed og snitter fortove og kanter og sidst men ikke mindst er der udgravninger,
der ikke er forsvarligt afskærmet. Livsfarlige forhold for vores beboere.
Vi har forgæves søgt om oplysninger på Hvidovre Kommunes Hjemmeside om arbejders omfang og
varighed (joh – borgmesteren og forvaltningen har lovet at være mere opmærksom på at orientere
borgerne om tiltag i kommunen!) – og hvad værre er, mangler der et akutnummer til Teknisk Forvaltning.
(Vi ved nu at man kan ringe til kommunens hovednummer udenfor alm. åbningstid – men det kræver at
man gætter sig frem.) Det vil alt andet lige være hensigtsmæssigt om det står på hjemmesiden hvordan
man forholder sig i akutte tilfælde.
Forleden blev dette foto taget på Ejby Allé:

Billedet viser i al sin gru, hvordan afskærmning mangler men også den dårlige fremkommelighed på den
lille villavej. Det gør at sigtbarheden er væsentlig nedsat og at al trafik foregår via nabovillavejene. Og jeg
behøver vel ikke at erindre om placeringen af børneinstitutionerne for enden af Ejby Allè? Vi har rigtig,
rigtig mange trafikanter på de små veje.

Med dette opråb vil vi gerne erindre om Hvidovre Kommunes tilsynspligt så arbejderne koordineres og
foregår forsvarligt og sidst men ikke mindst oplyse om et akutnummer til forvaltningen, så farlige forhold
kan blive afhjulpet hurtigst muligt.
Venlig hilsen
Annie Marott,
formand for Harrestrup Villakvarters Grundejerforening
Rødvig Allé 16
2650 Hvidovre

