
 
 

Formand: Susanne Thorkilsen · Ordrup Jagtvej 2 · 2920 Charlottenlund · Telefon 39 63 10 13 ·info@skgf.dk   www.skgf.dk 

 
Gentofte Rådhus 
Jura 
Bernstorffsvej 161 
2920 Charlottenlund  
 
 
         13.11.2010 
 
         
 
Vedr. høring – evt. salg af Exnersvej 47 
 
SKGF har modtaget et brev af 05.11.2010 vedr. ovennævnte sag, hvor man beder om vore be-
mærkninger til et eventuelt salg. 
 
På baggrund af såvel egne erfaringer som sonderinger blandt beboere i nærheden må vi  
meddele kommunen, at SKGF ikke kan støtte tanken om at sælge  Exnersvej 47, og skal som 
begrundelse herfor anføre følgende: 
 
Det er af fælles værdi for kvarteret at have et sted, hvor man kan sidde og nyde udsigten over 
Øresund uden at skulle gå helt ned til vandet. Det er en fælles ”herlighedsværdi”, som vi ønsker 
at bevare.  
 
Det er vores opfattelse at udsigtsbænken bliver brugt en del af almindelige borgere på aftentur 
el. lign. i kvarteret, og det må være det primære formål, vi skal holde fast i.  
 
Mht de unges anvendelse af stedet før de går i byen anerkender vi naturligvis at det må kunne 
være generende hvis det bliver for ”festligt”. I princippet må de dog også have lov til at bruge 
stedet, som er offentligt tilgængeligt.  
 
SKGF har efter forespørgsler ikke kunnet få bekræftet at beboere på Exnersvej i nærheden af 
stien føler sig generet af de unge. SKGF har heller ikke modtaget klager over de unges hidtidige 
anvendelse af arealet eller henvendelser fra medlemmer med anmodning om at få vores støtte til 
et eventuelt opkøb af grunden.  
 
Under alle omstændigheder mener vi at et evt. problem i forhold til naboerne, også nedenfor på 
Strandvejen, må søges løst på anden måde, f.eks. ved at bede politiet i en periode aflægge nogle 
rutinebesøg på smukke ”gå-i-byen-aftener” for at dæmpe gemytterne, og ved at sørge for at der 
bliver ryddet op lidt oftere i sommerperioden. Husene neden for skrænten kan dog næppe være 
generet af hverken affald eller urinlugt.  
 
Konklusion: Vi ønsker at bevare kvarterets lille udsigtspost og kan ikke støtte tanken om et salg.  
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
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