
 

Orientering – vejindsnævringer - vejbelysning                                                                           18-11-2012 

 

Bestyrelsen har med pænt held gennemført en hvervningskampagne. De nye medlemmer bydes velkommen. 

Gadevangens Vejlav tæller nu 40 medlemmer. Kun 3 grundejere er endnu ikke tilmeldt, mens yderligere 3 

tøver, da huset er under salg. Vedtægter og orienteringsskrivelser kan ses på http://www.hjortekaer.dk  

 

Ændring af vejindsnævringer? 

Bestyrelsen har forhørt sig hos kommunens administration (LTK) om muligheden for at få ændret de 

hastighedsbegrænsende trafikforhindringer, som LTK og politiet har bestemt skulle udformes som 

vejindsnævringer. Praksis har vist, at vejbelægningen ikke kan holde til, at al trafik omkring 

indsnævringerne kun foregår i den ene side af vejen, og det fordyrer vedligeholdelsen af vejen fremover 

både m.h.t. belægningen og renovering af stolperne efter påkørsler. Det er bestyrelsens opfattelse, at LTK 

bør betale for en omlægning af trafikforhindringerne til bump svarende til bumpene på den sydlige ende af 

Hjortekærsvej. Administrationen har svaret, at en sådan sag skal forelægges kommunalbestyrelsen.  

 

Som meddelt i ’Orientering om vejrenovering’ 27-4-2011 (se evt. Grundejerforeningens hjemmeside) har 

LTK erkendt, at slitagen er markant værre ved de opsatte vejindsnævringer. Selv den billige renovering med 

et ’rødt slidlag’ kan ikke gennemføres uden en renovering af underlaget til ca. 20 cm dybde over en 

strækning af 40-50 m omkring indsnævringerne. En sådan reparation skal formentlig gentages med få års 

mellemrum. Bestyrelsen ønsker derfor at indgive en klage over indsnævringerne med det formål at få LTK 

til at betale en ændring til bump. Ved spørgeskema undersøgelsen januar 2011 var der 9 for, 4 ved ikke og 

12 imod en ændring af indsnævringerne. En klage vil derfor først blive indgivet, hvis et flertal af vejlavets 

medlemmer stemmer for.  

 

LTK har 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, mens bump altid vil virke hastighedsdæmpende. 

Ifølge loven om offentlige privatveje skal påkørsler af trafikforhindringer betales af skadevolderen 

alternativt beboerne, og opsætning af skilte med legende børn skal ligeledes betales af beboerne. 

 

Herunder gentages og opsummeres Bestyrelsens argumenter for at få ændret trafikforhindringerne: 

a) Indsnævringerne virker kun hastighedsnedsættende når der kommer en modkørende bil, mens 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 flere beboere ikke vedligeholder 

fortovene forskriftsmæssigt. Fodgængere er derfor henvist til at bruge kørebanen, og det medfører 

farlige situationer omkring indsnævringerne. 

b) Al biltrafik over en strækning på 30-50 m før og efter indsnævringerne 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 foruden skader på advarselspæle og kloakker ud for 

indsnævringerne. 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) Indsnævringerne er til ekstra gene for de grundejere, indsnævringerne er placeret ud for, idet 

parkeringsmuligheden ud for grundene er helt frataget eller stærkt reduceret.  

 

En erstatning af indsnævringerne til bump på tværs af hele vejen vil imødekomme ovenstående punkter. Det 

vil give større sikkerhed og tryghed for de ’bløde’ trafikanter og mindske vedligeholdelsesomkostningerne 

væsentligt. Den nuværende 40 km skiltning er placeret for langt væk fra Gadevangen til at have nogen 

nævneværdig effekt, så en form for hastighedsnedsættende foranstaltning er nødvendig. Da indsnævringerne 

er påtvunget beboerne af myndighederne må LTK påtage sig udgifterne i forbindelse med en ændring. 

 

http://www.hjortekaer.dk/


 

 

Kabelnedgravning og Vejbelysning 

Nedgravning af luftledninger (elkabler) forberedes ifølge DONG  januar-marts 2013, og der graves i august-

septemper 2013. De eksisterende lysmaster udskiftes med 5 m høje stålmaster forsynet med 24 LED pærer. 

Det er muligt at bestille ekstra master til opsætning i skel efter godkendelse fra kommunen. Som minimum 

kræves at 4 grundejere er enige om opsætningen samt betalingen. De 4 grundejere skal være de to med 

fælles skel op til masten samt de to på den modsatte side af vejen. Alle grundejere kan naturligvis deltage i 

betalingen, så prisen for den enkelt reduceres. En lysmast koster inkl. moms 16.950 kr eller 4.237,50 kr, hvis 

der er 4 betalere eller f.eks. 847,50, hvis der er 20 betalere. Ekstra lysmaster skal være bestilt hos DONG og 

godkendt af kommunen inden 30. januar 2013. Betaling formodes tidligst opkrævet i februar 2013. 

Yderligere oplysninger kan ses på  

http://www.ltk.dk/composite%288230%29.htm 

 

 

 

Venlig hilsen Bestyrelsen 

 

 

                           ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vejindsnævringer 

Jeg er for ………  

 

Jeg er imod ……… 

 

at vejlavets bestyrelse anmoder kommunalbestyrelsen om at betale en ændring af indsnævringerne til 

bump, så send dit svar til hhj@viscum.dk eller aflever denne slip i postkassen hos nr. 4, 20 eller 32 

senest den 1. december 2012. 

 

                           -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Belysning 

 

Jeg er for ………. 

 

Jeg er imod …….. 

 

at alle medlemmer deltager i betalingen af ekstra lysmaster efter, at det på en generalforsamling i 

vejlavet ved almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettige er afgjort hvor mange ekstra 

lysmaster, der skal opstilles, og hvor de skal placeres. (Slippen afleveres til nr. 4, 20 eller 32 senest den 1. 

december 2012 eller returner den afkrydset som e-mail). 

 

                          -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hvis der ikke opnås flertal for, at alle medlemmer deles om betalingen af ekstra lysmaster, så er 

jeg villig til at betale et maksimum beløb på …………… kr for opsætning af ekstra lysmaster såfremt 

mindst 4 grundejere som anført ovenfor er enige om placeringen. (Er du betalingsvillig skal du 

printe/afklippe slippen og aflevere den underskrevet til nr. 4, 20 eller 32 senest 1. december 2012). 

 

 

Navn ……………………………………………………  Dato …………………  Husnummer ………..  

http://www.ltk.dk/composite%288230%29.htm
mailto:hhj@viscum.dk

