Handlingsplan
Forslag iht. referater af afholdte møder i Geels Plads’ arbejdsgruppe 4 til
udbedring/forbedring af Geels Plads og omkringliggende arealer for integration
i ”Virum Bymidte”.
Pernille, Hanne, Kirsten, Preben og Tommy.

Forslag

Kontakt

Flere og pæne bænke foreslås opsat
på Geels Plads (Torvet) og under
trappe på Meny’s vestvæg under
ståltrappe.

KFI

Ved bænke foreslås opsat yderligere
affaldsbøtter.

KFI

Blomsterkummer/-krybber foreslås
opsat på og omkring Geels Plads. Fx
som dem foran hovedbiblioteket.

KFI

”Grædemuren” – bagsiden af Meny
ud imod Fr.dalsvej foreslås beplantet
med stedsegrøn bevoksning, fx et
eller flere ”felter” med efeu, så den
kedelige mur får liv. Det vil også
matche de grønne, levende felter på
den ny bebyggelse (REMA 1000).

KFI

Indkøbsvogne placeres udelukkende KFI
i de allerede forhåndenværende
stativer ved indgangen fra P-plads på
Geels Plads og på den store P-plads.
De fjernes fra adgangsvejen fra
Fr.dalsvej frem til Meny (Torvet),
hvor de spærrer for adgang. Det
giver samtidig bedre bevægelighed
og mere plads på ”Torvet” foran
butikken.

Handle

Høj prioritering

Ny, synlig skiltning på ”grædemuren”
med angivelse af hvilke forretninger,
og hvor de er beliggende i hele
området ”Virum Bymidte”, samt evt.
forskellige andre steder på området
Virum Bymidte, på stationen, Virum
Torv. Evt. Med et kort og markering
af ”Disse butikker finder du her”.
Diskret men synlig.

KFI

Store reklamerammer findes
allerede på muren.

Sandwich skiltning flyder efter
forgodtbefindende og foreslås
erstattet med skilterammer
på ”nøgen” vægplads, indenfor
handelsområdet. Ingen sandwich
skiltning på fortove og adgangsveje.

KFI

Prioritering

Der bør gøres en stor (meget stor)
indsats for at få udlejet tomme
butikslokaler. Det sender negative
signaler til besøgende og inviterer til,
at de søger større og mere aktive
indkøbsmuligheder.

KFI

Prioritering

Forskønnelse af leveringsområdet/transportkørsel på Geels Plads
(Meny). De boliger, beliggende
overfor har en udsigt til en baggård.
Der foreslås indhegning af området
med brugt emballage, samt
opsætning af ensartet hegn og ikke
som nu forskellige. Gerne med
stedstegrøn bevoksning.

KFI

Høj prioritering – der er privat
beboelse overfor.

P-pladsen foran ”lægerns hus” og
langs banen foreslås forskønnet med
træer hhv. buske. Fx Japanske
kirsebærtræer og Rododendron,
nuværende træer passes til.

KFI

Parkeringsforhold ved VirumHallerne
foreslås udbygget, så der er plads til
de mange biler, der kommer ved

LTK

Høj prioritering

forskellige arrangementer.
Kunne evt. skolegården på
Fuglsanggårdskolen benyttes?

Bøgehække på begge sider af
Fr.dalsvej ved og overfor posthuset
fjernes for at få et samlet
tilhørsforhold. Hækplanter ved evt.
cafe/restaurant på hjørnet.

LTK

Knækkede og skæve fliser på
LTK
Fr.dalsvej er til fare for både godt og
dårligt gående, især ældre med
rollator. Pt. benyttes ofte cykelsti. Bør
udskiftes omgående.

Opsatser med Blåregn bør eftergås
og rettes op der, hvor der har været
skader efter påkørsler.
Blomsterstand bør også eftergås.

Høj prioritering – bør
igangsættes nu.

LTK

Arealet på Fr.dalsvej under viadukten Bane
og frem til apoteket er under al kritik. Danmark
Beplantningen på skråningen bliver
ikke passet. Affald flyder på fortov og
skråning, sumpet og ulækker
adgangsvej til P-plads. Det foreslås,
at ny beplantning med stedsegrøn
bevoksning fx lauerbærbuske
plantes. Omgående
oprydning/renholdelse af fortov og
tilgrænsede områder igangsættes.
Der er endda plads til en
affaldsbøtte, hvor den tidligere
pølsevogn stod. Det er i dag et
mudderhul med affald.

Høj prioritering – bør
igangsættes nu.

Gadebelysning på Fr.dalsvej,
placeret i midterrabatten, lyser ned
på vejen, hvorimod der er mørkt på
fortovene. Dette bør der hurtigst
mulig rettes op på. Ældre borgere

Høj prioritering – bør
igangsættes nu.

LTK

føler sig usikre og bange efter
mørkets frembrud.

Generelt for hele området:
Skiltning og belysning på butikker
bør ensrettes således, at det visuelt
giver en sammenhæng fra det ene
hjørne til det andet på Virumbymidte.
Der bør tages højde for, at det er et
beboelsesområde med erhverv. Og
ikke et erhvervsområde med
beboelse.
Fremfor individuel tapetsering af
ruder og facader med banner, grim
reklameskiltning og kulørte lamper
foreslås det, at man får en form for
flag standere med ens størrelse
reklamebanner, der på markedsdage/specielle tilbudsdage/udsalgstilbud etc. kunne placeres på
steder iht. aftale med VirumSorgenfri Handels- og
Borgerforening.

Tommy Wedel, Kirsten Gullak
Udtræk af referat af møder afholdt:
21.03.2016
06.04.2016

LTK

Prioriteres og integreres i
planlægningen og udførslen
af bebyggelsen på
posthusgrunden.

