Amager den 18. maj 2022

SGF Nyhedsmail 4 – 2022
Denne Nyhedsmail indeholder to emner:
1 . Den videre proces med udrulning af nye tidsparkeringszoner i Københavns Kommune på Amager
2 . Brøndrensningsaftale med firmaet Leif M. Jensen (LMJ)
Ad. 1.
Siden i efteråret 2021 har vi jævnligt orienteret om Københavns Kommunes planer om at udvide
med tidsparkeringszoner i fire områder på Amager. Alle områder omfattende private fællesveje i
grundejerforeninger.
På nuværende tidspunkt er forberedelsesprocessen så langt fremme, at Kommunen nu ønsker at
høre borgerne om sagen. På Amager med to borgermøder.
Det første borgermøde holdes mandag den 23. maj kl. 19 – 21 på ”Loftet” i Amager Kulturpunkt,
Øresundsvej 4 – 6, Amager.
Det andet borgermøde holdes mandag den 30. maj kl. 19 – 21 på Filipsskolen, Amager Strandvej
124 A.
Møderne er åbne for alle. Ingen tilmelding. Møderne annonceres også på lokaludvalgenes
hjemme- og facebooksider og i ”AmagerLIV” i denne uge.
På møderne vil der være en grundig gennemgang af baggrunden og formålet med de nye parkeringszoner samt god mulighed for at kommentere og stille opklarende spørgsmål til zoneudrulningerne.
I den forbindelse til tidsrestriktionerne, regler for licenser (beboer, erhverv, gæster), eventuelle
præferenceordninger (el-/delebiler), skiltning, kontrol mv. Endvidere vedrørende etablering og
drift af private parkeringsordninger i områderne.
Med zonernes udstrækning på Amager er der mange tusinde husstande, der er berørte af udrulningerne, ligesom også naboområder kan være påvirkede af øget parkeringspres fra tidszonerne.
Med de mange spørgsmål opfordrer SGF grundejerforeningerne til at møde op på borgermøderne
og give deres besyv med.
(I vores Nyhedsmail 2 – 2022 (7. marts) var medsendt kort over de fire områder med zoneudrulning.)
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Ad. 2.
Brøndrensningsaftale mellem SGF og firmaet LMJ om kvalitet og pris på brøndrensning i medlemsforeninger har eksisteret i mange år og er anbefalet hver gang, en forening har rettet henvendelse
til SGF om råd på brøndrensningsområdet.
Aftalen mellem SGF og LMJ er nyligt ajourført og vil snart være at finde på SGF ’s hjemmeside. Der
er tale om en årlig oprensning af rendestensbrøndene i de veje, der ligger inden for medlemsforeningens område.
Nærmere oplysning, herunder om priser samt tilmelding til brøndrensningsordningen sker ved
henvendelse direkte til LMJ.
Kontaktperson i LMJ er Kim Mortensen, Sydvestvej 70, 2600 Glostrup, tlf. 43271562 eller mobil
51517404. Mail: km@lmj.dk
Med venlig hilsen
Sundbyernes Grundejerfællesskab (SGF)
Erhardt Franzen

