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Information fra bestyrelsen 
 
 
Vedligeholdelse af fortov og overkørsler 
Bestyrelsen har arbejdet videre med vedligeholdelse af fortov og overkørsler. Vi har 
indhentet tre tilbud på opgaven, og vurderer dem i øjeblikket. Det er stadigvæk muligt 
at nå vedligeholdelsen i år, men muligvis må det udskydes til næste forår. 
 
Bestyrelsen har besluttet, at vi af hensyn til økonomien kun udbedrer fliser og 
overkørsler, hvor det er nødvendigt, frem for at tage hele strækninger ad gangen, og at 
vi lader den enkelte grundejer selv betale for en eventuel udvidelse på 1,2 meter af 
overkørsel, hvis det ønskes.  
 
Selv om vi skærer vedligeholdelsen ned til det nødvendige, kan vi ikke klare betalingen 
med det vi har i vejfonden. Vi er derfor i gang med at undersøge muligheden for lån, og 
det kan medføre behov for at øge bidrag til vejfonden. Mere herom til næste 
generalforsamling. 
 
Bestyrelsen har valgt at give 1. prioritet til de overkørsler, hvor der er forvitrede 
græsarmeringssten, samt 1. prioritet til de fortovsfliser, der ligger ujævnt med for stor 
kant, dvs. større end 1-2 cm. Hvis der skal rettes fortovsfliser op ud for en overkørsel, 
skal græsarmeringsstenene samtidigt udskiftes, da de gamle ikke forventes at kunne 
klare en opretning. Ved opretning af fortov ud for en carport, vil carportens belægning 
efter behov blive tilpasset ny højde, dog max. 1 meter fra fortov. 
 
På et vejsyn er vi kommet frem til følgende fortov og overkørsler med 1. prioritet. 
 
Overkørsler der udskiftes, fordi der er forvitrede græsarmeringssten: 
      Baunevej 36,42,46,50,56,58,62,66,68. 
      Røjlevangen 88,98,100,102,104,106,108,116,118,120,130,132,146,160,172. 
 
Overkørsler der udskiftes, fordi fortovet skal oprettes 
      Røjlevangen 84,92,94,142,206,208, 
 
Fliser til udskiftning, fordi de ligger ujævn med for stor kant:  
      Hele fortovet langs stikvejen fra Røjlevangen 206 til Sydskellet. 
 
Enkelte fliser til opretning/udskiftning ud for: 
      Baunevej 26,44,48. 
      Røjlevangen legeplads, 84,88,92,94,118,120,146,172. 
 
Så snart vi kender prisen for udvidelse af en overkørsel med 1,2 meter, kontakter vi dig, 
hvis du er blandt dem, der skal have udskiftet græsarmeringsstenene, for at høre, om du 
er interesseret. 
 
Der vil blive informeret ca. en uge før arbejdet sættes i gang. 
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Kontakt til YouSee vedr. kvalitetsproblemer 
Bestyrelsen har videregivet klager over dårlig og svingende TV signalkvalitet til 
YouSee, som ønsket på generalforsamlingen. YouSee meldte tilbage, at det er vores 
signalfordelingsanlæg, der er problemet. De siger, at det er ved at være nedslidt, og at 
kablerne er ved at falde sammen. Da der samtidigt er problemer med, at teknikerne 
ifølge deres overenskomst faktisk ikke må gå ned i vores krybekældre, foreslår YouSee, 
at der lægges nye kabler i jorden langs vejene og ind i husene herfra. 
 
Det lyder dyrt, så vi håber ikke, at det bliver nødvendigt lige med det samme. YouSee 
vil komme med forskellige løsnings- og finansieringsforslag, og samtidigt følger vi 
udviklingen hos deres konkurrenter nøje. Vi hører gerne fra jer, hvis I har nogle gode 
ideer. 
 
Bøgehæk mod Nyhøj Idrætsanlæg 
Kommunen har i mange år klippet vores fælles bøgehæk ved Nyhøj Idrætsanlæg på 
begge sider, altså også på vores side. Der er ingen officielle meldinger på, at de ikke 
fortsætter med det, men internt i kommunen flytter de lidt rundt på ansvaret, således at 
den sydlige del skal klippes af Nyhøj Idrætsanlæg og den nordlige del stadig klippes af 
Driftsbyen. De har meddelt, at de vil klippe hækken i højden, så den kommer ned på ca. 
2 meter, hvilket de har ret til iflg. hegnsloven. Årsagen er, at deres maskiner ikke kan nå 
op i nuværende højde.  
 
Parkeringsproblemer i forbindelse med idrætsstævner på Nyhøj Idrætsanlæg 
De sidste par år, hvor der har været store idrætsstævner på Nyhøj Idrætsanlæg, har vi 
haft en del problemer med uheldigt parkerede biler på nogle af vore private stikveje. Det 
har givet anledning til ubehagelige episoder, når beboere har påtalt det overfor 
bilisterne. 
 
Vi har derfor søgt kommunen om tilladelse til at opstille et skilt med ”Kørsel i begge 
retninger forbudt – beboerne undtaget” på kørebanen ved indkørslen til området 
Røjlevangen 80 – 208, i de timer, hvor der afholdes idrætsstævne. Lignende skilte har 
vist sig at være effektive i Ishøj landsby i forbindelse med kræmmermarked. Vi har fået 
tilladelsen fra både kommune og politi, så det prøver vi af ved næste stævne. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Anders Simonsen, formand 
bestyrelsen@roejlevangens-grf.dk 
 
 


