
 

Orientering om holdningen til vejindsnævringer og vejbelysning 22. dec. 2012 

Ni medlemmer skal have tak for, at de reagerede inden tidsfristens udløb på den rundsendte forespørgsel 

om holdningen til en ændring af vejindsnævringerne til bump og om opsætning af/betaling for flere 

lysmaster.   Efter en rykkerskrivelse steg antallet af besvarelser til 26 ud af 41 mulige. Bestyrelsen anmoder 

venligst om, at medlemmerne fremover er flinkere til at overholde frister ved spørgeundersøgelser, så vi 

undgår frustrationer og forsinkelse af sagsbehandlingen.  

Bestyrelsen konstaterer med glæde, at ikke et eneste medlem har modsat sig, at vi arbejder på at få 

kommunen til at betale for en ændring af indsnævringerne til tværgående bump svarende til bumpene på 

den sydlige ende af Hjortekærsvej (22 er for, et enkelt medlem ønsker slet ingen trafikregulerende 

foranstaltning, resten har afgivet uklart svar). Bestyrelsen har derfor forfattet en anmodning til kommunen 

om at foretage og betale for den pågældende ændring.  

Vedrørende gadebelysningen er der et flertal imod, at alle deltager solidarisk i betalingen af ekstra 

lysmaster, mens 8 personer har givet tilsagn om, at de vil yde et bidrag til betaling af ekstra master. Der 

mangler dog p.t. 3-4.000 kr i, at de foreliggende tilsagn rækker til betaling for én ekstra mast. Skulle nogen 

ønske at genoverveje sagen og alligevel bidrage til en mast, modtager bestyrelsen gerne besked herom 

snarest. Som det fremgår af en tidligere rundsendt orientering vil en enkelt mast kun koste 420 kr pr. 

grundejer, hvis alle deltog solidarisk i betalingen. – Bestyrelsen vil i samarbejde med grundejerforeningen 

og jvf. omtalen i rykkerskrivelsen anmode kommunen om at forbedre vejbelysningen på den offentlige vej 

Vejporten, så indkørslen til Gadevangen bliver bedre belyst. Kærparken er privat vej, så her må vi forvente, 

at lysmasten over for indkørslen til Gadevangen bliver stående. I den forbindelse kan det fremhæves, at de 

nye master giver dobbelt så meget lys som de eksisterende. Når kommunen har svaret, vil de personer, der 

har givet tilsagn om at bidrage til en ekstra lysmast blive indkaldt til et møde for at afgøre, om der skal 

købes en lysmast, og hvor den i så fald skal placeres for at gøre mest gavn. Til det brug har DONG forsynet 

bestyrelsen med et kort over de nuværende masters placering, hvoraf den varierende afstand mellem de 

eksisterende master fremgår.  

Bestyrelsen har endvidere forhørt sig hos DONG og LTK (Falbe Hansen) om muligheden for at flytte 

placeringen af eksisterende lysmaster. Her er svaret, at der kun kan foretages en 1:1 udskiftning af 

bestående lamper/pæle. Alle ønsker om ændringer, flytning eller supplering kræver partshøring, samtykke 

og enighed blandt grundejerne. Det kan blive en langvarig proces, der formentlig også vil kræve 

lokalpolitikere på banen. Belysningen er som grundejerne i fortiden har besluttet for vor private fællesvej.  

Ekstra master kan dog opsættes som tidligere meddelt, når der er enighed blandt den firblok af grundejere, 

hvor masten tænkes placeret. Det bemærkes, at fristen for bestilling er 31. januar 2013. Bestyrelsen drøfter 

endvidere med kommunen, hvorfor den har lagt sig fast på kun at tillade en 1:1 udskiftning, når der for os 

at se ikke findes en saglig begrundelse herfor. 

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår, hvor vi kan se frem til at få nedgravet elkablerne. 

Der skal desuden holdes ordinær generalforsamling, hvor den forestående renovering af vejbelægningen 

spås at blive et varmt og vigtigt emne. 

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


