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Bestyrelsen orienterer
Nyhedsbrev 5, september 2016
Dette nyhedsbrev bliver udsendt pr. e-mail til de
grundejere, som har meddelt en e-mail adresse til bestyrelsen.
Øvrige modtager nyhedsbrevet i en printet version.

Temamøde den 5. oktober udsat
Det oprindeligt annoncerede temamøde på Skolen ved Sundet, den 5. oktober, med emnet
Klimatilpasning - er aflyst og pt. udsat på ubestemt tid.
Baggrunden for udsættelsen er, at Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) har tilbudt at
overtage bygherre-ansvaret på en lang række klimatilpasningsprojekter, herunder GF Fredenshøj
og Landslyst fælles klimatilpasningsprojekt på vejene Mantuavej, Marsalavej og Livornovej og
Fredenshøj Alle. Tilbuddet er fremkommet efter at en række grundejerforeninger har haft
problemer med nogle af de krav der var indbygget i den oprindelige aftale.
Ændringen i bygherre-ansvar vil ikke medføre ændringer i forhold til, at et kommende
klimatilpasningsprojekt fortsat vil være 100% finansieret af HOFOR. Klimatilpasningsprojektet skal
ligeledes fortsat godkendes på en generalforsamling af de to grundejerforeninger.
Bestyrelsen afventer her-og-nu aftaleudkastet fra HOFOR om overtagelse af bygherre-ansvar.
Grundejerne vil blive orienteret om nyt tidspunkt for temamøde - når bygherreansvar er kendt og
vi kan gå videre med projektet.
Sikre Skoleveje - bumpprojekt
Sikre Skoleveje under Trafik og Miljøforvaltningen (TMF) har afsat midler til etablering af
hastighedsnedsættende foranstaltninger på grundejerforeningens område i 2016. GF Fredenshøjs
bestyrelse er blevet orienteret om, at et projekt med etablering af et stort gennemgående bump
på overskæringen Marsalavej/Genuavej på Italiensvej samt to bump på hver af de tre veje
Mantuavej, Marsalavej og Livornovej, samt kys og farvel pladser på Italiensvej og Engvej, vil blive
påbegyndt i løbet af efteråret 2016.
Grundejere som får etableret bump ud for deres ejendom er blevet orienteret i løbet af sommeren
af Sikre Skoleveje, TMF.
Projektet skal være med til at minimere den gennemkørende trafik, og dermed gøre skolevejen
mere sikker for de mange børn der dagligt benytter vores veje til og fra Skolen ved Sundet.
Specielt Marsalavej har haft problemer med gennemkørende trafik om morgenen.

G/F Fredenshøj
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gffredenshoej@gmail.com
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Knækkede fliser på Italiensvej
Bestyrelsen har konstateret at entreprenøren, Nordkysten, har knækket en lang række fliser på
Italiensvej i forbindelse med udskiftning af lysmaster.
Projektselskabet Citelum forventer at afholde en afleveringsforretning i løbet af en måneds tid,
hvor bestyrelsen vil blive inviteret med på gennemgang af Italiensvej. Indtil det sker, så vil vi gerne
opfordre dig til at sende os en mail om hvilke fliser der er knækket på netop dit fortov på
Italiensvej. Hvis du har før-og-nu billeder af fliserne vil vi bede dig om at fremsende billeder og
adresse til bestyrelsen, så vi er opmærksomme på det ved gennemgangen.
Send din mail til gffredenshoej@gmail.com.

HUSK, at fjerne ukrudtet fra flisen og asfalten, før ukrudtet fjerner flisen og asfalten!
Alle grundejere, både på private fællesveje og offentlig vej, har pligt til at holde ukrudtet væk.

Med venlig hilsen

G/F Fredenshøj
v/ Kenneth, Ian, Alexander, Lotte og Fredrik
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