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Bestyrelsen orienterer
Nyhedsbrev 4, juli 2016
Dette nyhedsbrev er udsendt pr. e-mail til de
grundejere, som har meddelt en e-mail adresse til bestyrelsen.
Øvrige modtager nyhedsbrevet i en printet version.

Lysmaster på Italiensvej
I løbet af vinter tidligt forår blev der etableret nye lysmaster på sidevejene til Italiensvej. Nu
nærmer turen sig til masterne på Italiensvej, hvor de gamle skal udskiftes med nye. Ved samme
lejlighed vil luftledningerne forsvinde. Bestyrelsen for Fredenshøj er informeret om, at udskiftning
vil blive påbegyndt indenfor nærmeste fremtid. Dato er dog ikke meldt ud fra hverken kommune
eller entreprenør.
De fleste af masterne på nordsiden af Italiensvej, dvs. kørselsretningen fra Engvej ned mod
Bachersvej, vil blive placeret anderledes end de der står i dag. Generelt vil de ikke, som tidligere,
være placeret i skel. På sydsiden, dvs. kørselsretning fra Bachersvej mod Engvej, vil de mere eller
mindre blive placeret de samme steder som før. Dog med enkelte undtagelser.
Entreprenøren har afmærket med gult hvor de nye master vil blive placeret.
Grundejerne på Italiensvej skal være opmærksomme på, at såfremt man har indsigelse til den
markerede placering, fx hvis man har planlagt garage eller andet ved de gule markeringer, så skal
man give besked til projekteringsselskabet Citelum hurtigst muligt. Kontaktadresse fremgår
nederst.
Fra bestyrelsens side anbefaler vi, at grundejerne tager billeder af hele fortovet både før og
efter udskiftningen. Hvis der skulle knække nogle fliser i forbindelse med etableringen, så hæfter
entreprenøren for udskiftning og ikke ejeren. Hvis du har knækkede fliser i forvejen, og gerne vil
have dem skiftet i processen, så gør entreprenøren det gratis, dog kun hvis de får det at vide
inden. Eneste omkostning er til flisen, som koster 100 kroner stykket.
Indberet det til Citelum hurtigst muligt inden arbejdet går i gang.
Såfremt entreprenøren ikke har fået andet at vide, så lægges eksisterende knækkede fliser ned
igen. Vær også opmærksom på, at det er en god ide at tage billeder af de gule markeringer, samt
tjekke at placeringen bliver overholdt når først arbejdet går i gang, og masterne bliver sat op.
KONTAKT
Citelum (Projekteringsselskab):
Jesper Renneberg
Email: jrenneberg@citelum.dk
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Fremmed langtidsparkering
Grundejerforeningens bestyrelse har på de seneste møder diskuteret fremmed langtidsparkering.
Vores veje er en blanding af offentlig vej og privat fællesvej. Fælles for de to typer vejstatus er at,
med mindre der er etableret zone-parkering, så er der fri parkering. Dvs. at fremmede godt må
parkere foran vores grundstykker, såfremt de ikke generer for ind/udkørsel eller overtræder den
generelle færdselslov.
Efter at området ved Lergravsparkens Metrostation har fået etableret 3-timers
zoneparkering i april måned, så er det bestyrelsens opfattelse, at der er sket en stigning i antallet
af langtidsparkeringer, specielt på Italiensvej, men også på nogle af vores sideveje.
Bestyrelsen vil derfor undersøge muligheden- og betingelserne for at få indført
zoneparkering. Et sådant forslag skal forelægges en generalforsamling, og vil ikke blive
implementeret af bestyrelsen alene.

Med venlig hilsen
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