
        ORIENTERING 1. juni 2012. 

 

Hermed følger en orientering om det sidste halve års arbejde i bestyrelsen. En række henvendelser 

til Kommunen har trods flere rykkere været ubesvaret i mange måneder, men en skriftlig klage til 

borgmesteren har nu haft positiv virkning. Bestyrelsen kan derfor referere og kommentere 

kommunens svar som følger:  

 

Vejens vedligeholdelse 

 

Der kan fortsat ikke tegnes vedligeholdelseskontrakt, før vejen er renoveret for beboernes regning, 

og før der foreligger et cirkulære om den ny vejlov, der trådte i kraft ved årsskiftet. Det forventes, at 

fremtidige vedligeholdelseskontrakter kun kan tegnes for et år ad gangen, hvilket betyder, at prisen 

vil variere betydeligt fra år til år alt efter behovet for vedligeholdelse. 

 

Kommunen har gentagne gange lovet at lappe vinterens huller i vejen. Det er senest sket skriftligt 

den 15. maj og igen mundtligt den 22. maj. Desværre skal der nok rykkes flere gange endnu, før der 

sker noget. 

 

Vejens renovering 

 

Der har været afholdt vejsyn, dog uden at Vejlavet blev orienteret om tidspunktet, således som det 

skete sidste år. I bedømmelsen af vejens tilstand hedder det, at der kan fremsættes påbud om 

renovering i løbet af 2 år. Det billigste for beboerne vil være at lade renoveringen foretage i år, men 

med henblik på nedgravningen af elkabler, der p.t. er lovet til næste år, vil det efter bestyrelsens 

mening være mest hensigtsmæssigt at udskyde vejens renovering til kabelarbejdet er afsluttet.  

DONG har den 31/5 bekræftet, at i følge den gældende tidsplan sker nedgravningen på Gadevangen 

fra marts 2013, men forskydning af tidsplanen kan ikke udelukkes. På en villavej af vores bredde vil 

man normalt skyde og ikke grave de tværgående kabler på plads.  

 

Vedrørende betaling af renoveringen hedder det i kommunens svar: 

Citat: 
Som tidligere oplyst er det ikke muligt at opgøre, hvor meget den enkelte grundejer vil komme til at betale i forbindelse 

med en istandsættelse af Gadevangen. Det afhænger af arbejdets omfang, som afhænger af vejens aktuelle stand og den 

specifikke fordelingsnøgle. Kommunen har ikke hjemmel til at udarbejde en fordelingsnøgle for istandsættelsen af 

vejen. En fordelingsnøgle kan kun udarbejdes i forbindelse med et aktuelt istandsættelsesarbejde og gælder kun for 

dette specifikke arbejde. En fordelingsnøgle udarbejdes på baggrund af "Bekendtgørelse af lov om grundejerbidrag til 

offentlige veje", som også gælder for private fællesveje. Fordelingen af vejbidrag foretages på grundlag af:  
 
1, Ejendommenes facadelængde mod vejen  

2. Størrelsen af ejndommenes arealer og  

3. Måden hvorpå ejendommene benyttes.    

 

Kommunen har inden for rammerne af disse bestemmelser  i sag om istandsættelse af Cedervænget 
valgt at fordele udgifterne efter ejendommenes facadelængde, arealstørrelse og ejendommens 
benyttelsesmåde, således at disse indgår med henholdsvis 10 %, 25 % og 65 %.  
 

Ved fastsættelse af ejendommenes benyttelsesfaktor i ovennævnte sag er der taget udgangspunkt i den 

registrerede udnyttelse af ejendommene, således at de enkelte ejendomme er tildelt en faktor afhængig 
af det registrerede antal boligenheder på den enkelte ejendom. Ved fastsættelse af benyttelsesfaktor for 
ejendommen Cedervænget 4 ”Børnehuset blå” er der taget udgangspunkt i normeringen af børn og 
voksne i institutionen. 

Citat slut. 

 

Det kan heraf udledes, at børnehaven pålægges en relativt større del af udgifterne samt, at B-grunde 

kan påregne at skulle yde lidt mindre end A-grunde. 

 



Trafikforhindringerne 

 

Bestyrelsen har forhørt sig om muligheden for at få ændret de hastighedsbegrænsende 

trafikforhindringer. Kommunen har bestemt, at de skulle udformes som vejindsnævringer. Praksis 

har vist, at vejbelægningen ikke kan holde til, at al trafik foregår i kun den ene side af vejen 

omkring indsnævringerne, og det vil fordyre vedligeholdelsen af vejen fremover. Bestyrelsen 

foreslår bump som erstatning for indsnævringerne. Teknisk Forvaltning har i første omgang 

meddelt, at beboerne formentlig selv skal betale for en ændring samt, at en ændring skal godkendes 

af kommunalbestyrelsen. Der er imidlertid flere gode argumenter for, at kommunen skal deltage i 

betalingen. Det er oplyst, at gennemsnitshastigheden på Gadevangen ifølge en hastighedsmåling er 

faldet fra 35 til 30 km/tim efter oprettelsen af foranstaltningerne. Ingen i Bestyrelsen har bemærket, 

at der skulle være gennemført hastighedsmåling på Gadevangen, og det er vores opfattelse, at 

foranstaltningerne kun virker hastighedsdæmpende, når der kommer en modkørende bil. Emnet 

tages op på et beboermøde/generalforsamling i Vejlavet i forbindelse med vejens renovering. 

 

Påkørsler af trafikforhindringerne skal betales af skadevolderen alternativt beboerne. Kommunen 

har dog lovet at se på den seneste påkørsel i forbindelse med lapning af hullerne – kryds fingrene! 

 

Diverse emner 

 

Foreningslisten på den kommunale hjemmeside er langt om længe blevet rettet, så adressen er 

korrekt. Det er der blevet rykket for flere gange siden november 2010.  

 

Bestyrelsen benytter lejligheden til at påpege, at det fra i år er beboernes ansvar at sørge for, at 

rendestenene er fejet og kloakbrønde holdes rene. Konsekvensen af forsømmelser bliver udgifter til 

privat kloakrensningsselskab og i yderste konsekvens skader på eget hus. Kommunen har dog for 

nylig haft en fejemaskine på Gadevangen. Om det skyldes ekstraordinær omsorg for vejens beboere 

eller ren og skær forglemmelse af vejens status som privat vides ikke, ligesom det er uvist, om 

denne service gentages. 

 

Bestyrelsen vil holde sig orienteret om DONGs tidsplan. Holder tidsplanen for nedgravning af 

elkablerne, vil det være økonomisk fordelagtigt at få vejen renoveret inden vinteren 2013/14. Der 

vil i så fald blive indkaldt til et beboermøde i et forsøg på at få alle med på, at renoveringen skal ske 

hurtigst muligt. Lykkes det ikke må man afvente, at kommunen stiller krav om renovering. Vejens 

tilstand vil da være yderligere forringet og renoveringen tilsvarende mere bekostelig for den enkelte 

beboer. Næste ordinære generalforsamling skal afholdes inden november 2013, men jvf. 

vedtægterne kan der når som helst indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. 

 

Kommunen har fortsat ikke svaret på Bestyrelsens spørgsmål om opsætning af skilte med legende 

børn samt 40 km hastighedsskiltning ved indkørslerne til Gadevangen samt om mere vejbelysning. 

DONG oplyser, at opsætning af flere lysmaster end de nuværende 10 skal godkendes af kommunen.  

 

Bestyrelsen byder det sidste årstids tilflyttere på vejen velkommen, og vi anbefaler selvsagt 

medlemskab af både Vejlavet og Hjortekær Grundejerforening.  

 

Denne orientering rundsendes til medlemmerne samt det seneste års tilflyttere og placeres desuden 

på Grundejerforeningens hjemmeside under emnet Vejlav. 

 

Vi ønsker alle beboere en god sommer. 
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