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Nyhedsbrev september 2016
Kære medlemmer,
I perioden 12. til 19. juni gennemførte Glostrup Kommune en trafikundersøgelse på den
sydlige og nordlige del af Ejbydalsvej.
På den SYDLIGE del kørte der i gennemsnit 568 køretøjer pr. døgn med en
gennemsnitshastighed på 36 km/t, og 85% af trafikanterne kørte under 44 km/t, mens
mindre end 2% overskred hastighedsbegrænsningen med op til 55 km/t. 1 trafikant har
kørt mellem 55-60 km/t.
Tallende for den NORDLIGE del er foruroligende. Her kørte der i gennemsnit 553
køretøjer pr. døgn med en gennemsnitshastighed på 48 km/t, og 85% af trafikanterne
kørte under 56 km/t, mens mere end 38% overskred hastighedsbegrænsningen 33% kørte mellem 50-60 km/t, 4% kørte mellem 60-70 km/t og 1% kørte mellem 70-80
km/t. 1 trafikant er registreret for en hastighed på over 80 km/t.
Der køres for stærkt på vores del af Ejbydalsvej og nogle kører alt alt for stærkt.
Ejbydalsvej er en blind vej, så det er kun beboerne og deres besøgende, der kører her.
Om det specielt er motorcykler, pizza-bude eller taxaer, der kører for stærkt vides ikke,
men bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at tage hastighedproblemet alvorligt
– det er jeres egne og vejens børn og familiemedlemmer, der udsættes for fare.
Bestyrelsen har forespurgt kommunen, om resultatet af undersøgelsen vil give anledning
til etablering af fartdæmpende foranstaltninger på vores del af Ejbydalsvej.

Mange beboere har i denne sommer været plaget af en sand invasion af dræbersnegle.
Disse ulækre, slimede, grådige, kannibalistiske og hermafroditiske kryb kan hver lægge
op til 400 æg, som kan blive til 400 nye snegle, og det er derfor nødvendigt at bekæmpe
dem med alle tilrådighed stående midler. Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at
bekæmpe dræbersneglene, men undlad at bruge sneglegift, der også vil slå de
”uskyldige” snegle ihjel.
Mange af de naturligt forekommende snegle i vores haver hjælper os ved at spise
dræbersneglenes æg. Det er især vinbjergsnegle og de almindelige havesnegle og
agersneglene, der gør nytte, også selvom de tager sig betalt af havens flora.
Der er mange måder, hvorpå dræbersneglene kan bekæmpes, og vores”grønne mand” i
bestyrelsen, Svend Aage Lorentzen, Ejbydalsvej 191, giver gerne råd og vejledning
herom.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

