
Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) 

 

Den Hvide By b lev grund lagt  den 26.  apri l  1899,  hvor Valby Arbejderes Byggeforen ing b lev  s t i f -

tet  under  mottoet  "Ti l  Lykke,  Held  og Vels igne lse”.  I  løbet  a f  1899 f remstod en bebyggelsesp lan 

med 81 huse,  fordelt  på syv forskel l ige  hustyper,  men a l le  med et  grundarea l  på 75 kvadratm e-

ter .  I  dag består  foreningen a f  77 huse .  Læs mere på www.DenHvideBy.dk  

Generalforsamling den 13. marts 2016 

Dagsordenens pkt. 6 ”Orientering om vejprojekt i Trekanten” 
 
Under dette punkt vil generalforsamlingen få orientering om følgende emner. 
 

Parkeringsprojektet – orientering fra P-udvalget 
Bestyrelsen blev på generalforsamlingen i marts 2015 pålagt at sikre, at der igen blev 
nedsat en parkeringsgruppe. Gruppen skulle på vegne af foreningen arbejde videre med 
parkeringsudfordringerne og – løsningsmulighederne i foreningen.  
 
Parkeringsudvalget vil redegøre for udvalgets hidtidige arbejde og give en status. Der 
lægges ikke op til, at generalforsamlingen skal træffe beslutninger. 
 

Klimatilpasningsprojekt 
Som følge af den øgede mængde regnvand har Københavns kommune ønsket at foretage 
en række ændringer af byernes veje, så regnvandet ledes udenom kloaknettet og direkte i 
grundvandet eller ud i havet. I den forbindelse viste der sig i løbet af 2015 en mulighed for, 
at foreningen måske kunne få finansieret klimatilpasning af vejene Nordre Allé, Søndre 
Alle og Vestre Allé.  
 
Bestyrelsen vil dels under formandens beretning, dels under dagsordenens punkt 6 orien-
tere om hele dette projekt og hvilke muligheder det kan give vores forening. 
 

Ophold på vejene 
Alle disse projekter giver anledning til nærmere drøftelser på generalforsamlingen om, 
hvilke formål vores veje tjener og hvilke ønsker vi har til dem. Der kommer et kort oplæg til 
drøftelse på generalforsamlingen.  
 
 
På baggrund af dette lægger bestyrelsen op til, at generalforsamlingen nedsætter et ud-
valg, der skal arbejde videre med et samlet vejprojekt, jf. punkt 7.  


