Haveforeningen Frederikshøj
2450 København SV
Høring i forbindelse med renovering af Thomas Koppels Allé
Forhandlingsudvalget i Haveforeningen Frederikshøj har set det tilsendte forslag til en fremtidig
renovering af Thomas Koppels Allé. Og vi har i den forbindelse følgende kommentarer.
Overordnet er vi enige i disponering m.h.t. fortov på begge sider samt et grønt bånd med træer der
understøtter vejens nye navn.
Princippet med parallel parkering på hver side af vejen er nok at foretrække frem for vinkelret eller
skråparkering på den ene side, da det er mere sikkert. Vejen er efterhånden så trafikeret at det kan
være vanskeligt at bakke ud på vejbanen og have det fornødne overblik.
Vores ønsker er følgende:
1. På tegningen fremgår det ikke at der bliver etableret forbindelse mellem de enkelte stier (AB-C-D-E-F-G ) og vejen. Vi ønsker at der etableres belægning i forlængelse af stiernes
udmunding i vejen.
I dag er stierne belagt med betonfliser, overkørselen kunne eventuelt etableres i granit
chaussésten eller betonsten. Brostens overkørsler er ikke nødvendigt da stierne kun bruges
til cykler, trækvogne mm.
2. Vi kan ikke køre hen til de enkelte huse langs stien. Vi har derfor altid været nød til at få
tippet brænde, grus, byggemateriale mm. af, ved udmundingen af stierne. Vi er naturligvis
forpligtigede til at fjerne materialer med det samme, men hvis der ikke er aflæsningsplads
vil materialer blive tippet på selve vejbanen og det kan genere trafikken voldsomt i flere
timer.
Vi ønsker at der etableres en mindre repos på hver sin side af stiernes udmunding til
dette formål. (Se vedlagte tegning)
Dette vil desuden medføre at oversigtsforholdene for dem der kommer cyklende ud på vejen
fra stierne bliver væsentligt bedre. De parkerede biler vil ellers kunne medføre alvorlig
trafiksikkerheds risiko.
3. Den eksisterende vejbelysning er ved at være udtjent. Nogle af lygtepælene er så møre at de
ikke virker stabile længere. Vi ønsker en ny belysning, der eventuelt kunne være af samme
lave type som dem der står på Mozartsvej og gerne i begge sider af vejen. Fortovet langs
Karens Minde virker i dag meget mørkt og skummelt om aftenen.
4. Udover disse kommentarer til renoveringen af Thomas Koppels Allé, vil vi også meget
gerne deltage i en drøftelse af sammenkoblingen Thomas Koppels Allé/ Wagnersvej.
Situationen er jo den, at HF Frederikshøj støder op til Wagnersvej, og vi ser gerne, at
fortovet på Thomas Koppels Allé føres videre rundt om Thomas Koppels Allé hen til
Kirkestien.
Med venlig hilsen
Forhandlings- og lokalplanudvalget

