
 
Udstykning af Akacievej 15 

Den 27.02.2019 
 
 
Til Grundejerforeningen Gartnervænget 
 
 
 
Kære Britta Adamsson 
 
Tilbage i 1995 blev den sidste del af gartner Knudsens planteskole udstykket i fire matrikler, mens 
hovedhuset Akacievej 15 med dets ca. 3.100 m2 store have blev bevaret, som det var. Per Knudsen overtog 
i sin tid huset efter sin far og har nu boet der i adskillige år sammen med Suzanne. 
 
Det stråtækte hus og den store have med de gamle træer har været med til at give vores lille enklave en 
helt speciel karakter, som ikke bare os i kvarteret men sikkert også andre har sat pris på over årene. 
 
Dernæst har kvarteret også været flittigt benyttet af gående og cyklende børn og voksne fra 
Gartnervænget, som en nem og bekvem forbindelsesrute til skolen og byen som sådan. Efter at vi fik 
området og vores lille tilkørselsvej asfalteret har børn fra Gartnervænget og Siimvej også kunnet fornøje sig 
på f.eks. rulleskøjter, skateboards, segways og cykler rundt om det store egetræ i vores lille rundkørsel. 
Dernæst har vi daglig trafik af biler som enten henter eller leverer beboere fra Gartnervænget i vores 
rundkørsel. Alt det her har ingen af matriklerne rundt om rundkørslen nogen aversion imod, så det bliver 
der ikke laves om på. 
 
Hvor alt har været fryd og gammen i mange år, så er der nu opstået den situation, at Per Knudsen bliver 
nødsaget til at sælge den store grund af helbredsmæssige årsager. Per Knudsen har dog de seneste par år 
forsøgt at sælge hus og have som det er, men har bare måttet konstatere, at ingen ønsker at købe så 
gammelt et hus med en 3.100 m2 have. 
 
Beklageligvis er der således kun én løsning tilbage og det er desværre, at det gamle hus væltes så grunden 
kan udstykkes i tre matrikler med hver sit étplanshus opført i stil med os andre beboeres huse. Man vil dog 
forsøge at bevare så mange af de gamle træer som muligt, men en hel del skal selvfølgelig fældes for at give 
plads til byggeriet. 
 
Da kvarteret tilbage i 1995 blev udstykket som indledningsvis beskrevet, blev der ikke taget højde for, at 
trafikken i vores lille område en dag kunne øges. Matriklerne 13A og 15 blev udstykket på hver sin side af 
den smalle, gamle grusvej som i årevis havde dannet indkørsel til gartner Knudsens hus. Vores tilkørselsvej 
går således skråt ind i kvarteret, hvilket forringer oversigtsforholdene for cykler og knallerter, der kører i 
retning mod Gartnervænget. Det samme gælder de cykler og knallerter, som kommer rundt om hjørnet fra 
stien nedefra Siimvej. Når de så samtidig kører i den forkerte side af vejen og altså imod kørselsretningen, 
så kan der nemt opstå nogle farlige situationer. Dernæst er vejen for smal til, at to biler kan passere 
hinanden. Det vi her har beskrevet vil bedst kunne forstås, hvis man går op på den kommunale del af 
Akacievej og kigger ind i vores kvarter. 
 
Selv om tilkørselsvejen ikke har været optimal, så har den dog kunnet servicere os fem matrikler i 22 år, 
men hvis der nu skal kobles yderlige 2 matrikler på, så vil de trafikale forhold ikke længere være optimale 
og sikre nok for de bløde trafikanter så som passerende børn og voksne på cykler og knallerter samt børn i 
leg på rulleskøjter, skateboards, segways etc. 



 
Det sidste halve år har vi således diskuteret frem og tilbage, hvordan vi kan sikre de bløde trafikanter bedst 
og vi har desværre ikke rigtig anden løsning end at henvende os til Gartnervænget for at spørge, om to af 
de tre matrikler må få tilkørsel til Gartnervænget, således at den daglige færdsel med biler i vores 
’trafikknudepunkt’ forbliver den samme, som den er i dag. 
 
Hvor Gartnervænget har den vejbredde, som en villavej skal have samt fortove og græsrabatter, så har vi 
på den private del af Akacievej ingen af delene. 
 
Såfremt der kan opnås forståelse for vores situation, så vil vi tilbyde, at jeres stikvej, som går fra Akacievej i 
bunden og op til, hvor denne møder Gartnervængets ’hovedtrafikåre’, vil blive asfalteret uden nogen 
omkostninger for Gartnervænget. 
 
Den vedlagte plantegning er arkitektens forslag til, hvordan området kan udstykkes, hvis vi kan få 
Gartnervængets tilslutning hertil. 
 
At det er mig, der kontakter Gartnervænget omkring alt dette, skyldes, at Suzanne og Per Knudsen føler sig 
lidt inhabile i og med, at det er deres situation, som har forårsaget alt det her og som vi alle helst havde 
været foruden. Når det er helbredsmæssige årsager, der ligger til grund for den situation vi har nu, så er 
Suzannes og Pers ønske selvfølgelig legitim nok. 
 
Det vil være godt, hvis du og eventuelt andre vil være parate til at mødes i kvarteret, så I kan få en bedre 
forståelse af, hvorfor vores kvarter ikke er udstykket særlig hensigtsmæssigt i relation til de trafikale 
forhold. 
 
Vi håber, at vores henvendelse vil blive læst i en positiv ånd, og du er meget velkommen til at kontakte mig 
på mail eller telefon, hvis der er noget, du ønsker yderligere uddybet. 
Under alle omstændigheder vil vi være taknemmelige, om vi kunne mødes i vores rundkørsel på lørdag, så I 
bedre vil kunne forstå, hvad vi er oppe imod. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Peter Bo Hansen  Per Knudsen 
Akacievej 13 A   Akacievej 15 
 
Mobil: 29647060 
 
Mail: pbh@skovby.dk 
 
 


