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Trafikplan for Lyngby-Taarbæk kommune 
Kommunens nye trafikplan (strategi 2003) er så småt ved at blive realiseret. Trafikplanen er gennemført for 

et område nord for Helsingørmotorvejen. Ulrikkenborg bydel er det næste område som står for tur. Sammen 

med de øvrige grundejerforeninger i området, har vi haft kontakt med kommunen for at få prioriteret 

gennemførelsen af trafikplanen. Det blev aftalt at vores ønsker skulle behandles i Teknisk udvalg i 

November. Dette skete ikke da politiet har modsat sig planerne for Ulrikkenborg med den begrundelse at de 

ikke ønsker 40 km/t zoner. 40 km/t zoner er en stor del af Strategi 2003. Strategi 2003 er udarbejdet af 

kommunen i samarbejde med borgerne. Politiet har på daværende tidspunkt sagt god for indholdet. I 

mellemtiden har vi fået en ny politimester som har en anden mening, og tilsyneladende vil kortslutte den 

oprindelige beslutningsproces. I øjeblikket er Politiets afgørelse for Ulrikkenborg anket til ministeriet. Før 

der ligger en afgørelse herfra skal vi nok ikke forvente at der sker mere. 

 

www.frugthegnet.dk 
Takket være Rene Vv 99 har vi fået en velfungerende hjemmeside 

 

Bredbånd 
NESA er startet med at nedgrave luftledningerne og fiber til bredbånd. Virumvej har allerede fået tilbud om 

tilslutning til bredbånd. Om det bliver etableret er i øjeblikket usikkert. I første omgang var der ikke 

tilstrækkelig tilslutning.. Arbejdet kan følges på www.virumnet.dk og www.nesa.dk 

 

Vinter 
Som i de forgående år har grundejerforeningen været tilmeldt kommunens grusnings ordning som også er 

blevet brugt. 

 

I år har der har ikke været  en grusbunke ved den grønne sti. Det er bestyrelsens indtryk at kun få har savnet 

den. Derfor vil der ikke blive placeret grus ved den grønne sti fremover. 

 

Der har været problemer med dagrenovationen denne vinter. Dette skyldes til dels den manglende 

snerydning på vejen.  

 

Snefejemaskinen har kørt meget denne vinter. Maskinen har været ude hver gang der har været sne takket 

være Bjørn i nr 63  , som har taget nogle runder når min søn har haft ferie. Nogle få gange er maskinen 

kommet ud at køre med lidt forsinkelse da der har være problemer med dårlig motorgang og igen en knækket 

låsebøjle til kosten. 

 

Sammenkomster/Aktiviteter 
Sommerfesten blev en stor succes med perfekt vejr og hygge til ud på de små timer.  

 

Der blev som sædvanligt holdt fastelavnsfest. Vejret kunne ikke være bedre, og der var mange deltagere, ca. 

80, og alt forløb fint.  

 

Ejendomsvurderingen 
For to år siden blev der klaget over grundvurderingerne som var væsentlig højere end andre steder. 

Myndighederne erkendte at der var et misforhold mellem grundvurderingerne her og f.eks ved Furesøen. 

Dette er tilsyneladende blevet korrigeret, og vurderingerne er steget meget her men endnu mere andre 

steder….. 
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