
ORIENTERING 16. november 2011 

 

 

Vejlavet har i al beskedenhed rundet sin 1-års fødselsdag, og bestyrelsen ønsker i den anledning at 

orientere om, hvad den beskæftiger sig med. 

 

Vejens vedligeholdelse 

 

Som tidligere omtalt skriftligt (se evt. Orientering om vejrenovering og vejstatus på Grundejer-

foreningens hjemmeside) har bestyrelsen fået tilsagn om, at vejen vil blive nødtørftigt repareret i år 

mod betaling, der dog først vil finde sted ved næste hovedreparation. Kommunen har ikke udført 

arbejdet endnu, men er blevet rykket for det og har gentaget løftet.  

 

Vedligeholdelseskontrakt og fordelingstal 

 

Som nævnt i samme skrivelse, kan der ikke tegnes vedligeholdelseskontrakt før vejbelægningen er 

renoveret, og her foreligger stadig et tilbud baseret på 2011 priser. På forespørgsel til Teknisk 

Forvaltning er vi rådet til at udsætte renoveringen og nøjes med nødtørftig reparation, indtil 

elkablerne er gravet ned. En ny lov om privatveje træder i kraft ved årsskiftet, og indtil kommunens 

jurister er færdige med at fortolke loven, kan der ikke tegnes nye vedligeholdelseskontrakter. 

Kommunen udarbejder principielt ikke fordelingstal i forbindelse med tegning af vedligeholdelses-

kontrakter. Her er grundprincippet, at alle bidrager lige meget med mindre man indbyrdes på vejen 

bliver enige om noget andet i lighed med tidligere praksis. Det kan forventes, at den tidligere 

meddelte pris (38 kr/m vej eller ca. 330 kr/ejendom) for en vedligeholdelseskontrakt vil stige 

væsentligt.  

 

Kommunen vil kun udarbejde fordelingstal i forbindelse med, at der bestilles et renoveringsarbejde. 

I den forbindelse har bestyrelsen meddelt kommunen følgende holdning til fastsættelse af 

fordelingstal. Det er bestyrelsens opfattelse:     

a) at A- og B-grunde bør behandles ensartet, da der ikke er forskel på belastningen af vejen fra 

A og B-grunde.    

b) at Børnehaven (nr. 18A) tillægges et væsentligt højere fordelingstal end de øvrige grunde, da 

aflevering og afhentning af institutionens ca. 22 børn, forældredage, bestyrelsesmøder, 

vedligeholdelse osv. medfører en betydelig ekstra belastning af vejen i sammenligning med de 

øvrige grunde. 

c) at de 4 hjørnegrunde tillægges lavere fordelingstal end A- og B-grunde. Gadevangen 1 og 

Vejporten 42 har indkørsler på Gadevangen, mens Kærparken 4 og Vejporten 42 kun har fortov 

ud til Gadevangen, så der kan evt. differentieres mellem hjørnegrundene indbyrdes. 

 

Trafikforhindringer 

 

Efter bestyrelsens og mange beboeres mening er vejindsnævringer til mere gene end gavn, og 

Kommunen er derfor blevet spurgt om dens holdning til at få dem fjernet alternativt erstattet med 

bump af samme type som på Hjortekærsvej. Kommunen har trods rykkere endnu ikke svaret. Det er 

bestyrelsens opfattelse: 

a) at indsnævringerne kun virker hastighedsnedsættende, hvis der kommer en modkørende bil 

samt, at de konstant medfører øget fare og utryghed for cyklister og gående, herunder ikke 

mindst ældre gangbesværede personer samt ved kørsel med barnevogne, rollatorer, løbehjul 

m.m. Dette skyldes, at Gadevangen har grus-, græs- eller ukrudtsbelagte fortove og at mange 

beboere ikke vedligeholder fortovene forskriftsmæssigt. Fodgængere er derfor henvist til at 

bruge kørebanen, og det medfører farlige situationer omkring indsnævringerne. 



b) at al biltrafik over en strækning på 30-50 m før og efter indsnævringerne nu foregår 

udelukkende i den ene side af vejen, der således belastes dobbelt. Den ekstra slitage er vejen 

ikke konstrueret til, og det må konstateres, at der siden etableringen af vejindsnævringerne er 

opstået uforholdsmæssigt mange huller i belægningen på de nævnte strækninger. Hvis 

vejindsnævringerne ikke fjernes, vil den situation fortsætte og dermed væsentligt fordyre al 

fremtidig vedligeholdelse af vejen. Det er hverken i beboernes eller kommunens interesse 

uanset, om Gadevangens status som privat fællesvej senere bliver ændret. 

c) at indsnævringerne desuden er til gene for de grundejere, indsnævringerne er placeret ud for, 

idet parkeringsmuligheden ud for grundene er helt frataget eller stærkt reduceret.  

 

En erstatning af indsnævringerne med bump på tværs af hele vejen vil imødekomme alle 

ovenstående kritikpunkter. Det vil give større sikkerhed og tryghed for de ’bløde’ trafikanter og 

mindske vedligeholdelsesomkostningerne væsentligt. Bump bør suppleres med skiltning om ’40 km 

hastighedsbegrænsning’ og ’legende børn’ ved indkørslerne til Gadevangen. Vi ved, at hele området 

har 40 km hastighedsbegrænsning, men skiltene står alt for langt væk fra Gadevangen til, at de har 

nogen effekt. Da indsnævringerne er blevet påtvunget beboerne af myndighederne, er det Vejlavets 

opfattelse, at kommunen må påtage sig udgifterne i forbindelse med en ændring af trafik-

reguleringen, hvorefter beboerne må betale for fremtidig vedligeholdelse, så længe vejen har status 

som privatvej.  

 

Husejerforsikring 

 

Mange medlemmer af Hjortekær Grundejerforening har tegnet husejerforsikring via 

Grundejerforeningens nu opsagte aftale med Alm. Brand. Dette selskab har herefter øget prisen på 

forsikringen til omkring det dobbelte. Den nye pris kan imidlertid forhandles ned. På den 

oprindelige forsikring var der ingen selvrisiko. Er man villig til at acceptere en selvrisiko på f.eks. 

4.000 kr reduceres den nye pris betragteligt, og samler men sine forsikringer hos selskabet opnås 

desuden en mængderabat. Det resulterede i et dokumenteret tilfælde i en besparelse på 5.000 kr. for 

4 forsikringer, der tilmed giver forbedret dækning. Ønsker man at forsøge sig med ovennævnte 

model til 2011 priser tilrådes det at handle hurtigt, da præmierne sikkert generelt vil stige næste år. 

 

Diverse 

 

DONG er blevet rykket for den defekte vejbelysning. De har reageret, men det tog en uge. 

 

Der vil blive indkaldt til beboermøde efterfulgt af en generalforsamling i Vejlavet så snart, der 

foreligger en udmelding fra Kommunen om, at der på ny kan tegnes vedligeholdelseskontrakter i 

overensstemmelse med den nye vejlov. 

 

Denne skrivelse kan også ses på hjemmesiden http://www.hjortekaer.dk/html/gadevangen.html 

 

Kommunen vil også i denne vinter forestå og betale snerydningen, men ikke derefter. 

  

Husk venligst at melde fra ved flytning, så er det lettere at holde mail lister og medlemskartotek up 

to date. Mere end 2/3 af grundejerne er medlem, men det vil være en fordel for alle at få de sidste 

med i lavet, så vi står stærkest muligt ved forhandlinger med kommune og forsyningsselskaber.  

  

Venlig hilsen 

 

Henning Heide-Jørgensen (32, formand), Jørgen Sørrig Andersen (4), Hans Kierkegaard (20) 

 

 

http://www.hjortekaer.dk/html/gadevangen.html

