
Taastrup, den 7.10.03

Ny asfalt på vejene 

Vi har fået et rigtigt godt tilbud fra Colas om ny 
asfaltbelægning på vore private veje. Planen er, at det sker 
i næste uge, uge 42. 

Det gode tilbud er fremkommet gennem samarbejde med 
grundejerforeningen for Budstikken I, som allerede har 
fået ny asfalt. Colas har i forvejen en hel del asfaltarbejde i
området for tiden, og det nyder vi godt af. Tilbuddet er så 
godt, at vi finder det nødvendigt at slå til nu, også selvom 
vi lige har fået repareret huller i vejen. Omkostningerne 
overstiger ikke det beløb, som vi har stående i vejfonden. 
Til næste år ville der formentlig mangle i størrelsesorden 
100.000 kr.

I løbet af denne uge får vi rettet de 30 mest skæve kantsten
op, bøgehækken og hække ved vendepladser bliver klippet
ind til kantstenen og kloak dæksler i vejen (kun ved 
bøgehækken) bliver skiftet ud til en ny, flydende type. I 
forbindelse med asfalteringen bliver de gamle, oprindelige
regnvands riste også skiftet ud til en ny, flydende type.

Asfalteringen foretages med store maskiner og forventes 
at blive gjort færdig på en dag. Der vil selvfølgelig være 
nogle timer på dagen, hvor vejen er spærret. I vil få besked
senest dagen før, så I har mulighed for stille bilen udenfor 
området. 

Det vil være en god ide, at du så effektivt som muligt 
fjerner ukrudt i samlingerne mellem asfalt og kantsten før 
asfalteringen.

Den nylagte asfalt er meget sårbar de første dage over for 
trykmærker fra holdende biler og for mærker/rivninger fra 
svingende køretøjer. Vi bør derfor hjælpe hinanden med, 
at der ikke parkeres biler på vejen de første dage, at vi 
undgår tung trafik, at vi ikke drejer bilens hjul, medens 
bilen holder stille osv.

Du hører nærmere, når vi kender dagen for asfalteringen.

 

Med venlig hilsen

Anders Simonsen
Formand


