Kære Beboer/Ejer i Grundejerforeningen Kløverbladet,
Københavns Kommune har pålagt Grundejerforeningen at gøre fortovene trafiksikre for fodgængere i hele
vores område. Dette indebærer specielt at der skal udskiftes fliser, og at forkanter og bagkanter skal gøres
niveauneutrale, så færdsel kan foregå sikkert.
Derfor har Grundejerforeningen indgået en aftale med en lokal entreprenør, som i foråret skal hjælpe os
med at opfylde kommunens krav. Vi tilstræber at give Grundejerforeningen et ensartet præg, og foreslår
generelt en enkelt bredde flise, og græs på forkant og bagkant. På områder med megen trafik over/ved
kantstenen, er det dog mere slidstærkt med stabilt grus. De steder hvor der nu ligger helt og stabil asfalt, vil
vi i første omgang ikke ændre noget.
For fortovene på ejendommene Freinet Skolen og Kløverbladsgade 23/Karensgade 8-10 indebærer det, at
vi vil udskifte enkelte fliser, og sikre forkanter og bagkanter med stabilt grus.
For fortovene med for stor niveauforskel mellem flise of forkant/bagkant, eller hvor rullesten er udlagt, vil
der blive lagt rullegræs. Dette gælder Kløverbladsgade 3, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 39 og 50, Karensgade 2, 4, 7, 8, 10 og 12, og Gerdasgade 7 (i Kløverbladsgade).
For hjørnet Kløverbladsgade 24 / Karensgade 6 bliver fliseforløbet forlænget, og der bliver lagt rullegræs i
forkant og bagkant.
Hvis de nævnte matrikler ønsker en anden løsning, sker det på egen bekostning og inden 1. maj 2018. Den
valgte udformning skal være en løsning som kommunen kan acceptere. Giv venligst bestyrelsen besked
inden 1. marts 2018 hvis I ønsker en anden løsning.

Husk at det er grundejeres/beboeres pligt at holde forkanter og bagkanter på fortovene i god stand, så
gangarealet på fliserne er frit og trafiksikkert. Det er også pligt at holde rendesten fri for affald og jord, så
regnvand frit kan løbe til næste afløb. Dette er lige så vigtigt som snerydning. Vi vil også bede alle beboere
og ejere om at fjerne skraldespande og lignende fra fællesarealer som fortov og veje, da det skæmmer
helhedsindtrykket og kan være til fare i blæsevejr.
Venlig hilsen

Bestyrelsen

