FERNISERING
Præsentation af skitseforslag
Klimatilpasning af Mosegårdskvarteret
(Toftekærsvej og Mosegårdsvej med sideveje)

Aftenens program
kl.18.00 Velkommen og kort opsamling fra processen
Vin & tapas
kl.18.30 Præsentation af skitseforslaget i to grupper – faglig fernisering
Identisk gennemgang, omkring plancher og tegninger, en ordstyrer
Mulighed for spørgsmål og en snak med landskabsarkitekterne og de tekniske specialister
kl.19.20 Kort opsamling & tak for i aften
kl.19.30 Udstillingen åbner – mingling
kl. 20.00 Ferniseringen slutter

YDERLIGERE SPØRGSMÅL

• Spørgsmål vedr. det eksisterende kloaksystem og de nye tekniske løsninger
– Ezra fra Niras
• Spørgsmål vedr. fremtidige projekter og omkringliggende veje/områder
– Jakob fra Gentofte Kommune / Jacob fra Novafos

Inddragelsesindsatser til udvikling af
projektet

1. Telefon-interviews (11 lokale personer, maj)

Vi var nysgerrige på:

Har du oplevet oversvømmelse i området ifm. regnvand ?
Hvad skal der til for at du vil deltage i processen med Mosegårdskvarteret – og
hvad ønsker du at høre om?

Tilkendegivelse:
•
•

Generel interesse for at deltage
Motivationen for at deltage er præget af om man har oplevet oversvømmelse

Samlet opsamling for de to metoder
Borgerne ønskede viden om:
2. Klima-cafe (ca. 30 lokale besøgende, maj)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvorfor det er nødvendigt med regnvandshåndtering,
og hvor stort er problemet med vand?
Hvordan påvirker det Mosegårdskvarteret nu og i fremtiden?
Hvilke konkrete løsninger arbejdes der med?
Hvad er konsekvenserne for Nymosen?
Hvad kan man gøre på egen matrikel, mulighed for genbrug af regnvand og
afkobling?
Hvad kan man gøre i fællesskab beboere på vejene?
En orientering om processen og tidsplanen for projektet
De gode eksempler på klimatilpasningsløsninger - før og efter resultater
Interesse for de tekniske løsninger
Gentofte Kommune's generelle strategi for klimatilpasning

3. Dialogmøde på Vangede Bibliotek (ca. 30 deltagere,

juni)

Overordnet blev der peget på:
Kvarterets kvaliteter
•
•
•
•

Vangede er en levende landsby
Et godt butiks- og forretningsliv og et godt sammenhold
Gode parkeringsforhold på Vangede Bygade
Nymosen

Kvarterets udfordringer
•
•
•
•
•

4. Workshop (ca.30 deltagere, august)

De rekreative værdier er forholdsvis små i Vangede
Manglende naturvedligeholdelse
Meget gennemkørsel af trafik
Dårlig oversigtsforhold pga. mange og ulovlige parkerede biler
Projektets fysiske afgrænsning

2 dialogstationer:"Søer i Nymosen" + "Vejbede og vandkanaler"
•
•
•
•
•
•
•
•

Bassinerne bør være en naturlig forlængelse af Nymosen
Vigtigt at søerne styrker biodiversitet
Behov for et funktionelt stisystem / bro over søerne
Bekymring for lugtgener, myg og oversvømmelse hos naboer omkring søerne
God idé med vejbede og kanaler
Ikke for høj beplantning – vigtigt med gode oversigtsforhold
Fordele og ulemper ved høje kantstene
Behov for vedligeholdelse af vejbede, kanaler og søer af kommunen

EVALUERING UNDERVEJS I PROCESSEN
Generelt høj tilfredshed med informationsniveauet og arrangementernes kvalitet
- gennemsnit 3,95 ud af max. 5 point
Generelle tilbagemeldinger / tendenser:
Dét der var mindre godt:
• For sen involvering og få muligheder for indflydelse på projektet
• Teknisk gennemgang kan være svær at forstå
• Svært at forstå projektets grundforudsætninger
• Projektet rejser mange spørgsmål – for lidt tid til spørgsmål på møderne
Dét der var godt:
• At borgerne bliver involveret
• De mange eksperter der er tilstede på møderne
• God dialog og workshops mellem fagfolk og borgere
• God information og gennemgang af planer og løsninger
• Tilrettelæggelse og facilitering af møderne

På baggrund af jeres input siden sidst, har vi haft særlig fokus på:
•

At projektet ikke forringer parkeringsforholdene

•

Hvordan vandet bremses i mødet mellem Øxnevej og Mosegårdsvej, mellem Snogegårdsvænget og
Mosegårdsvej og fra Mosegårdsvej til Agertoften

•

Placering af søerne, så der skabes mere plads og en mere semi-privat zone på den ene side

•

En stejlere skråning på søbrinken

•

Ikke for høj beplantningen omkring søerne

Den faglige fernisering
• Bemanding af plancher af teknikere
•
•
•

Gennemgang af skitseforslag og designløsninger
"Summen" – evt. dialog med sidemanden
Jeres umiddelbare kommentarer og spørgsmål

Herefter fælles opsamling i cafeen.
Værsgo – gå ud i grupperne (stuen eller 1. sal)

