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Forslag til adresser for Hf. Kalvebod, matr. nr. 2c Valby,
København
Vi skriver til jer som opfølgning på vores møde med bestyrelsen den
25. maj 2016 i Hf. Kalvebod.
På mødet drøftede vi de nye adresseregler som betyder, at hver enkelt
havelod i Hf. Kalvebod skal have sin egen adresse. Formålet er blandt
andet at sikre, at redningskøretøjer og andre kan nå hurtigt frem til
rette sted, når det virkelig gælder. I vedlagte informationsskrivelse kan
I læse mere om baggrunden for de nye regler.
Forvaltningen anbefaler at:
1. De interne veje i foreningen navngives enkeltvis og alle
lodder får husnumre der passer til de respektive vejnavne.
Når vi kikker på infrastrukturen i jeres forening vil vi anbefale 4
interne vejnavne til foreningen, som det fremgår af vedlagte kortbilag
(adresseforslag 1).
Lovgivningen giver også mulighed for 2 andre adressemodeller:
2. Adresser til nærmeste vej
Foreningen kan få husnumre på Tudsemindevej. Da foreningen
ligger på højre side af Tudsemindevej vil hvert hus få et lige
nummer. Med denne model foreslår vi at numrene fra 2-184
fordeles i en fortløbende ’slange’ startende med nr. 2 ved første
indkørsel til foreningen (adresseforslag 2)
3. Et vejnavn til hele foreningen:
Hf. Kalvebod fastsættes som vejnavn for alle veje i foreningen og
husnumrene fastsættes på en systematisk og fortløbende måde, som
så vidt muligt afspejler færdselsforholdene (se adresseforslag 3).

BBR
Njalsgade 13
Postboks 416
2300 København S
Telefon
3366 3592
E-mail
adresser@tmf.kk.dk
EAN nummer
5798009493149

Temaer for Vejnavne
Hvis haveforeningens eget navn ikke bruges som vejnavn har
Vejnavnenævnet i Københavns Kommune besluttet, at nye vejnavne
på interne stier i de københavnske haveforeninger skal holde sig inden
for flora og fauna, og at de skal ende på –sti eller –gang.
På den baggrund har vi 3 forslag til vejnavne at vælge imellem, hvis I
ønsker at gå videre med de 4 vejnavne i model 1:


Blomstertema: Høstanemonegangen, Kodrivergangen,
Slyngrosegangen, og Vårkærmindegangen.



Fugletema: Havesangerstien, Korsnæbstien, Fluesnapperstien og
Vipstjertstien



Paddetema: (Efter forslag fra Kaj Jessen) Springfrøgangen,
Skrubtudsegangen, Strandtudsegangen og Klokkefrøgangen.

For adressemodel 1 og 2 vil haveforeningens navn ikke forsvinde, men blot
indgå som et supplerende bynavn i adressens 3. linje.
Husnumre
Uanset hvilken model I ønsker at gå videre med, må vi desværre oplyse at
de nuværende lodnumre ikke er systematiske nok til, at blive anvendt som
husnumre. På de vedlagte kortbilag kan I se vores bedste bud på en
systematik, der tager afsæt i færdselsforholdene i foreningen. I er
velkomne til at byde ind med alternativer.
Vi er klar over at ændringer i vante forhold kan være årsag til besvær.
Forventningen er, at det vil blive lettere for både lokale og udefra
kommende at orientere sig, når de nye adresser er implementeret.
Den videre proces
Bestyrelsen har tilkendegivet, at de ønsker forslaget drøftet på
generalforsamlingen i efteråret, inden det sendes i partshøring blandt
medlemmerne. Vi afventer således en tilbagemelding fra bestyrelsen, med
angivelse af hvilket forslag I foretrækker for Hf. Kalvebod.
Alt efter jeres tilbagemelding er der forskellige processer for det videre forløb.
Alle nye vejnavne skal dog godkendes af Vejnavnenævnet og desuden i
partshøring blandt medlemmer, grundejer (Københavns kommune) og Kongens
Enghave Lokaludvalg. Den endelige beslutning træffes af Teknik- og
Miljøudvalget efter indstilling fra Vejnavnenævnet.

Side 2 af 3

I er velkomne til at kontakte os, hvis I spørgsmål eller kommentarer. Vi ser frem
til at høre fra jer.

Med venlig hilsen

Anette Møller Rasmussen
Teknisk sagsbehandler

Lovhjemmel:
Kommunen har ansvaret for fastsættelse af vejnavne og adresser. Reglerne om
vejnavne og adresser findes i BBR-lovens §§ 3a-3f, jf. lovbekendtgørelse nr. 1080 af
5. september 2013 om Bygnings- og Boligregistrering og i adressebekendtgørelsen:
Bekendtgørelse nr. 436 af 02/05/2014 om vejnavne og adresser.
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