
NYT nr. 6 til alle grundejere på Leos Allé 

Renovering af Leos Allé 
 
Grundejerforeningen Leos Allé har allerede haft et vældig positivt møde med kommunen omkring de 
ønsker, vi har i forbindelse med renoveringen af vejen. I efteråret 2015 lægges fortove og kanter om, og i 
foråret 2016 pålægges nyt asfalt.  
 
Vi ønsker, at Leos Allé 

- gerne gøres smallere, - indsnævres med planteøer, - giver plads til parkerede biler, der har 

ærinde på vejen, - tydeligt signalerer ikke at være en gennemkørselslandevej, -effektivt 

lukker ned for hurtigtracende biler, - bliver til en allé. En stor mundfuld!  

Vi har formuleret det nogenlunde således til kommunen: 
1. Fortove på Leos Allé gøres bredere, idet vejen reduceres med 1 m i bredden til 6,2 m, hvilket vil 

medføre, at den fremstår som en allé i beboet område, hvor farten skal reduceres for alle 
køretøjer, og tung trafik kun kører ved et specifikt ærinde. 

2. De 2 heller ved nr. 77/88 gøres til permanente beplantningsøer. Beplantningsøerne rykkes 10 m 
mod nord for at give større afstand til Leonhardtsvej. 

3. Ved Leonhardtsvejs, Margrethevej/Dragonvejs, Nygades, Brorsonsvejs og Ingridsvejs udmunding 
føres fortov lige igennem, og der udføres rød farvet asfalt med skaktern, samt etableres 1 sæt 
beplantningsøer på Leos Allé ved hver indmunding. (Vi henviste her til følgende link, der viser en 
æstetisk vellykket indsnævring fra Birkerød: 
https://www.google.dk/maps/@55.822625,12.427079,3a,75y,90t/data=!3m4!1e1!3m2!1sL1kuc7X
EepjxeTSebFPDBg!2e0?hl=da (klik på linket på vores hjemmeside). 

4. Ved nr. 18/17A udføres indsnævret kørebane med beplantningsøer, og ved nr. 10 etableres 
beplantningsø i den vestlige side.  

5. Vi ser frem til kommunens designplan for lysmaster og armatur i forventning om, at nye lysmaster 
højdemæssigt og designmæssigt vil passe til en allé. 

 
Vi har fået positiv respons på vore ønsker fra kommunen, og vi har fået løfte om at blive inddraget i 
processen omkring renoveringen.  Det ser vi meget frem til.  
 

Beplantning ved kurven mod Bargumsvej 
Vi har i vores møde med kommunen fået den gode besked, at der allerede er bestilt lav beplantning af de 
grusbelagte områder ved kurven ved Bargumsvej. 
 
Venlig hilsen  
 
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Leos Allé 
Fritz Müller nr. 13, Sanne Gaarde, nr. 19, Henning Mortensen nr. 15, Kristina Larsen nr. 40, Orla Jensen, nr. 
41, Kirsten Christiansen nr. 33, Pia Sørensen nr. 34, Erik Hvidberg Jørgensen, nr. 70 
Bente Solgaard, nr. 55 (bente@solgaard.dk) formand 
 

HUSK: Vi sender nyhedsmails omkring foreningens arbejde til alle på vores mailliste. Hvis I har rettelse/ny 
mailadresse eller simpelthen ikke modtager vore nyhedsmails, men gerne vil med på maillisten, send da 

besked til os på adressen bente@solgaard.dk. 


