
RG nyt nr.3. 2019    Dato 29-09-2019 
Røjlevangens Grundejerforening 
Baunevej 26-72 & Røjlevangen 80-208 
2630 Taastrup 
 
 
Bilag: 1. Varmesystem 

 2. Trådløst netværk i hele huset 

 

Herved udsendes RGnyt med de sidste opdateringer om projekter der er vedtaget med mere.  

 

Hjertestarter: 

Hjertestarter blev opsat som forventet 1. juli. Hjertestarteren er tilmeldt app, hvor man kan se placering af 

starteren. 

Hjertestarteren har fået positive bemærkninger fra de omkringliggende grundejerforeninger som også går 

med planer om et sådant tiltag, vores hjertestarter er nr. 223 i Høje - Taastrup Kommune. 

Prisen for hjertestarteren: Montering, service abonnement og forsikring endte på kr. 27.000, derudover 

kommer kr. 450 årligt til elforbrug. Grundejerforeningen "Budstikken I" har deltaget i hjerte starter 

projektet og betaler 1/3 af udgiften, da de er halvt så mange som os. Ligesom den årlige omkostninger på 

ca. kr. 2500 til service, forsikring og el fordeles mellem Grundejerforeningerne  

 

Oversigt over omkostninger i forbindelse med etablering af hjertestarter: 

Budget etablering, service førte år, og forsikring (2019).    kr. 27.000 

Forventet elforbrug (2019).     kr.      450 

 

Røjlevangens Grundejerforenings andel (2/3 af 27.450).   kr. 18.300 

Grundejerforeningen Budstikken I    kr.   9.150 

 

 

I forbindelse med opsætning af hjertestarteren har bestyrelsen annonceret etablering af Red Liv kursus, 

hvor hovedvægten lægges på hjerte-lunge redning. Kurset varer ca. 30 minutter og er planlagt gennemført 

medio oktober. Tilmeldte kursister er informeret  

 

Legepladsen  

Der er udarbejdet en legepladsrapport, der skal sættes produktmærker på legeredskaber som eneste 

anmærkning, disse er sat på legeredskaber i ugen medio september. 

Legepladsen er genåbnet den 26. august 2019. Bestyrelsen beklager meget at legepladsen har været 

forsinket 2 -3 måneder. 

Dette skyldes at under renovering blev der opdaget flere skader og mangler, således at projektet blev 

forsinket og dyrere end planlagt.  

 

Sandkassen & sandkassens legehus: 

Sandkassens stolper og rammer af træ var rådne. Sandkassens legehus stolper og gulv var også rådden, det 

betød en udskiftning. Vurderingen var at legepladsen ikke ville kunne blive godkendt med dette. 

Sandkassen var uden bund, her har bestyrelsen besluttet etablering, for ikke at blande jord og sand 

fremover. 

 

Legeplads løbende vedligeholdelse. 

Legepladsens grønne del vil fremover blive holdt således: 2 gange årligt ved eksternt firma, der klipper hæk 

og buske på legeplads og transformatorstation samt luger ukrudt rundt om parcellen. Græs slås ved betalt 

grundejer, der skal slå dette efter behov i sæsonen. 
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Legepladsen skal regelmæssigt efterses for fejl og mangler her beder bestyrelsen om hjælp fra brugerne i 

grundejerforeningen således: 

Etablering af en sikkerhedsgruppe bestående af 1 bestyrelsesmedlem og 2 øvrige grundejere som efter en 

nærmere aftalt plan gennemgår legepladsen, så fejl og mangler opdages og kan udbedres med det samme. 

Bestyrelsen ser meget gerne at grundejerne engagerer sig i dette. Det er ikke sådan at man bliver pålagt 

ansvar for fejl eller mangler, det er netop for at opdage fejl og mangler så disse kan blive udbedret. Husk 

det er alles ansvar at vi kan leve i vores bebyggelse godt og trykt. 

 

Fremover skal der budgetteres med et beløb til løbende vedligehold af legeredskaber, sand (skiftes i 

foråret) og inspektørrapport (årlig godkendelse), således at Grundejerforeningen stadig kan have en lovlig 

funktionel legeplads. 

Forventet beløb (Inspektørrapport, sand og vedligehold) kr. 10.500 svarende til kr. 150 pr. grundejer 

 

Oversigt over omkostninger i runde tal i forbindelse med legeplads renovering: 

Oprindeligt budget på faldunderlag og rammeværk om legetårn  kr. 53.000 

Sandkasse bund og stolper, samt stolper sandkassehus   kr. 14.000  

1 m3 sandkassesand (Årlig udskiftning).    kr.   1.000 

Hvepse bo behandling.     Kr.   1.300 

Godkendelse af legeplads. Inspektørrapport (Årligt fremover).  kr.   4.500 

Total i år 2019      kr.73.800 

 

Elmåler: 

Der er lovkrav om at der opsættes elmåler til fjernaflæsning af grundejerforeningens elforbrug, bl.a. til 

udstyr i forbindelse med TV- internet og hjertestarter. I dag afregner vi et fast udregnet forbrug. 

Bestyrelsen har sat dette arbejde i værk. Pris forventes at blive kr. 18.500,- såfremt der ikke er andre 

forhindringer. 

 

Fliser  

Fliser er genbesigtiget onsdag den 21. august. Planen er at forsøge skiftet et større område af fortovet og 

lave en plan så man ad åre har været alle fortovs fliser igennem. 

Opkørsler er prissat til ca. kr. 7.500, og med 70 opkørsler vil udskiftning kun kunne ske over flere år. Der er 

opkørsler med kloakdæksler som vil være dyrere at rette op. Der vil senere sendes noget ud om dette. 

 

 

Internet 

Vi skal til tage internettet ved Bolignet Aarhus op til revision, da foreningen skal forny kontrakten med 

fremføring af internet signal til vores modtagepunkt fra 1.1 20121, skal fornyes hvert tredje år. 

Bestyrelsen kigger på muligheder og forsøger at have informationer der kan besluttes på ved ordinær 

generalforsamling 2020, ellers skal vi have en ekstraordinær generalforsamling til efteråret. 

Der undersøges forskellige muligheder. 

 

 

Varmesystem og isolering. 

 

Varmesystem fremgår af bilag 1. Bilaget er et redigeret gentryk fra 2012 

 

Isolering indvendig af ydervægge kan gennemføres med ”varmvæg” som er plade der er påført en special 

skum som virker isolerende og med indbygget dampspærre. Varmvæg er ca. 43 mm tygge, husk at 

elinstallationer skal følge med ud af væggen. Det er i forbindelse med renovering af gammel isolering ofte 

set at elinstallationen ikke er ført lovligt igennem isoleringsvæggen, idet man har sat muffer på og 

forlænget med alm. Ledning. 
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Trådløst internet (WiFi) i huset. 

 

Etablering af stabilt Wifi i hele huset fremgår af bilag 2. 

 

 

Når der parkeres på vejen: 

Parker langs med græsrabatten, evt. med samme sides 2 hjul på græsrabatten, men friholdt fra fortovet. 

Frihold i den forbindelse indkørslerne langs fortovet, så din genbo evt. kan bakke ud og over til din 

indkørsel for at komme ud. Kassevogne og ladvogne der hidtil har holdt i området er køretøjer under 3500 

kg og defineres som personbiler, disse er lovlige. Når der parkeres, så tænk over, hvordan andre opfatter 

jeres parkering, Der er ingen parceller der har forret til at holde på vejen, den ret har i kun inden for egen 

parcel. I øvrigt henvises til Høje- Taastrup kommunes Parkering Bekendtgørelse. 

De arbejdskøretøjer der har holdt på vore veje er hidtil lovlige køretøjer totalvægten er 3500 kg og 

derunder, disse kategoriseres som biler. Der er dukket et par arbejdstrailere op på vore veje, disse er 

ulovlige og i sammenhæng med det trækkende køretøj vejer vogntoget mere end 3500 kg. Det er en 

tendens vi IKKE vil acceptere. Hvis disse køretøjer lovligt skal holde i grundejerforeningen, må man lade 

traileren overnatte i carporten og parkere på vejen med andre køretøjer. Bestyrelsen synes det er ærgerligt 

vi igen skal påpege reglerne for vores sameksistens. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

PBV 

 

Carsten Thuge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


