
Bidrag for Grundejerforeningen Svenstrup

Undertegnede og Holger Wentzel Olsen (næstformand) deltog ved informationsmøde på Ringvej 24 
angående forslag og planer for nyt byggeprojekt – Projekt Hvedemarken – i nærområdet.

Overordnet ser projektet meget interessant ud, og foreningen vil ikke stå i vejen for de positive elementer i 
forslaget. Særligt tankerne omkring reduktionen af støj fra motorvejen er interessante.

Vi ønsker som forening at bemærke følgende betragtninger, som vi forventer, at entreprenør og 
kommunen respekterer og tager med i de endelige beslutninger, såfremt der bliver lavet lokalplan og 
projektet sættes i søen. I forbindelse med en høring vil grundejerforeningen her gentage sine 
betragtninger.

Støjvold

Grundejerforeningen støtter fuldt op omkring arbejde med støjvold. Med udgangspunkt i de på mødet 
præsenterede tegninger vil vi dog påpege, at støjafskærmningen bør forlænges yderligere ned i området 
sydpå, således at den når bakken der ligger lige nord for Hørsholm haveforening. Ellers risikerer vi, at der 
bliver skabt en ”tragt” af støj mod Ringvej, Stampevej, Hasselparken og Stampelunden.

Eksisterende boliger

Vi forventer, at der vil blive bygge med behørig respekt for de eksisterende boliger. Særligt Stampevænget 
og dele af Ringvej vil for nuværende have risiko for at kunne miste værdi i udsigten, såfremt der bygges i 
flere etager, og tilmed oppe på bakken med direkte indblik ned i eksisterende haver og stuer. Vi forholder 
os derfor kritisk til, at der som angivet bygges på top af bakke og tilmed i flere etager.

Trafik

På samme vis som i eksisterende boliger bør til- og afgangsveje til det nye også udarbejdes og placeres med
respekt for eksisterende boliger og beboere. I præsenterede forslag fremgår adgangsvejen som liggende op
til og parallelt til eksisterende sti, samt klos op ad de første haver på Stampevænget.



Trafikmæssigt ønsker vi også, at det bliver gennemtænkt, hvorledes den øgede trafik ikke yderligere 
belaster Stampevej, der i forvejen lider under at være en ”pendler-linje” mellem Kongevejen og Isterødvej.

Vi ser frem til at høre videre om de næste skridt og fremgangen i projektet. 

Med håb om en fortsat god dialog og lydhørhed

Jasper Klemp Vilgaard

Formand Grundejerforeningen Svenstrup (Ringvej 9)

Telefon: 40405437


