
 

Hej alle 

 

Så er kloakeringen efterhånden ved at være afsluttet i vores lille forening. 

Alle har nu fået en skelbrønd og så vidt jeg er informeret, har alle også modtaget tilslutningsbrevet inkl. en 

faktura fra Odsherred Forsyning. 

De matrikler, der deltog i den fælles gennemgang af to Autoriserede Kloakmestre for ca. 14 dage siden, 

skulle ligeledes meget gerne have modtaget et tilbud fra KME Entreprenørfirma A/S. 

I starten af uge 25 rykkede jeg begge kloakmestre for udsendelsen af tilbuddene. Så tilbuddet fra Højvang 

Entreprenør ApS burde være lige på trapperne. 

 

Det har, som forventet, været noget af en omgang at have flere maskiner, tunge køretøjer og arbejdere i 

vores lille område. 

Vi skal nu i gang med at gennemgå og godkende reetableringen af vores veje etc. sammen med Aarsleff. 

Thorsvej afventer vi med, idet der stadig afventes reetablering af vores vejbump. 

Derimod gennemgår jeg på onsdag den 30. juni 2021 Odinsvej, Lokesvej & Bragesvej sammen med Aarsleff. 

Sidste gang jeg gik en tur i vores område kunne jeg konstatere, at nogle af vejene var i samme / eller bedre 

stand end før, men der var absolut også ting, der stadig haltede lidt. 

Jeg har allerede fået nogle input fra flere af jer vedr. ting, der skal påtales under afleveringsforretningen. 

I må meget gerne sende mig e-mails med ting I mener, der skal med til ovenstående gennemgang eller 

skrive det i ”tråden” på Facebook. 

 

Reetableringen af vejbumpene på Thorsvej skulle meget gerne blive påbegyndt snarest. 

Derefter bliver støvbindengen højt prioriteret. 

 

Den sidste tid op til kloakeringen af området, brugte vi ingen (eller kun meget få) midler på 

vejvedligeholdelsen. Der er derfor nogle opsparede midler, vi kan benytte til nedenstående. 

 

Flere steder er vores veje blevet bredere efter reetableringen. Der er dog de fleste steder kommet noget 

jord på og der er sået græs. 

Når området er helt frit, vil bestyrelsen kigge på at få flere hastignedsættende foranstaltninger sat i værk. 

Dette kunne være flere/nye vejbump, vejindsnævringer med pæle og/eller blomsterkasser etc. 

Meget mere om dette til vores generalforsamling. 

 

Vi skal også have kigget lidt på vores vejskilte. De er vist alle (eller i hvert fald de fleste) udskiftningsparate. 

 

Der vil for øvrigt meget snart tilgå information, om den kommende generalforsamling. 

 

 Rigtig god sommer til jer alle       


