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Brøndby den 27.april 2007

Vedr.: Hastighedsdæmpende foranstaltninger og renovering af fortove.

Grønnemarksvej og til dels Hedegrænsen er regelmæssig plaget af tung trafik (lastbiler) 
der kører fra industrikvarteret bag Knudslundvej i retning mod Park Alle og omvendt.
Veje og fortove bliver beskadiget når lastbilerne skal passere uden om parkerede biler på 
de smalle villaveje.

Er det i den forbindelse muligt for Brøndby Kommune, at etablere vejbump og derved gøre 
det mindre attraktivt for lastbilerne at køre igennem vores beboelsesområde. 
Alternativ kunne en skiltning måske mindske antallet af tunge køretøjer o/3500 kg.
Parcelhusejerforeningen Grønneled stiller sig hvis ønskeligt gerne til rådighed med en 
detaljeret vejplan for placeringen af de hastighedsdæmpende foranstaltninger i området. 

På Hedegrænsen imellem Knudslundvej og Park Alle er der for en del år siden etableret 
vejindsnævringer i form af plantekummer, dog uden at det har den store effekt. 
Årsagen er den at plantekummerne er placeret på række efter hinanden på en temmelig 
bred vej, det er således ikke nødvendigt at køre den slalom som ellers var tiltænkt.  

Foreningen skal i en og samme sag venligst forespørge om en snarest mulig renovering af 
områdets fortove, der generelt er meget nedslidt. 
En lignende forespørgsel blev sidst afsendt herfra den 15.januar 2000 og igen den 31.maj 
2000. i et telefonisk svar fra vejformanden blev det oplyst at det ikke var vores tur endnu.

På Dong` s hjemmeside fremgår det at vejbelysningen i området skal udskiftes fra ultimo 
2007 og frem, og at der samtidig skal nedgraves fibernet.
Parcelhusejerforeningen skal derfor foreslå at fortovene renoveres imens og i takt med at 
gravearbejdet står på.

Med venlig hilsen

Allan J. Runager
formand
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