
Grundejerforeningen 
”Digevang” 

 
Referat af grundejerforeningen Digevangs bestyrelsesmøde, onsdag den 6. april 2016 kl. 
19.00 hos Erling Hansen, Liberiavej 29 . 
 
Til stede: Allan Christensen, Susanne Nilsson, Lizzie Fessel, Erling Hansen og Michael Dupont. 
Tommy Svendsen og Rune Jønsson 
Fraværende: Ingen 
______________________________________________________________________ 
 
Dagsorden:  
 
1. Foreningen konstituerer sig    
2. Godkendelse af referater 
2.   Vejmøde 
_____________________________________________________________________________  
 
 
1. Bestyrelsen konstituerer sig 
 Næstformand Lizzie Fessel 
 Sekretær Susanne Efrann Nilsson 
 
 
2. Godkendelse af referater. 

Referaterne fra bestyrelsesmødet den 22. januar, generalforsamlingen den 23. 
februar og vejmødet den 6. maj 2015, blev godkendt og underskrevet. 

  
 
3. Vejmøde 
 Vi skal i dag nedsætte et lille vejudvalg, der skal indhente yderligere et par tilbud. 
 Vi har tidligere bedt om tilbud fra Gotlieb og Brandts anlæg, men har ikke modtaget 

noget svar.  
 Hvem kan vi ellers indhente tilbud fra? 
 En af vore medlemmer fra Liberiavej 7 har foreslået Øens-murerfirma, som også 

foretager sådanne anlæg. 
   
 Somalivejs projekts kontaktperson har fået tilbud fra bl.a. Munck-gruppen, Zacho-Lind 

og NCC. Og så er der Phønix og Colas. 
  
 Erling: Vi har tilbuddet liggende på hjemmesiden og det skal vi have fjernet igen inden 

vi får nogle nye tilbud, så der ikke er noget at sammenligne med. 
  
 Erling: Følger op på hjemmesiden med orientering en gang imellem, så vore 

medlemmer kan følge med i, hvor langt vi er kommet. 
  
 Erling har gennemgået tilbuddet, og det er billigere, end han havde forestillet sig. 
  
 Udskiftning af stophaner koster kr. 48.300 - der er 23 som skal skiftes. 
 Her kan vi formentlig få vandværket til at levere, så vi ikke skal betale for dem. 
  
 Derudover er der udskiftning af faste kloakdæksler til flydende. Der er 72 af á kr. 

4.900,-. 
 Hvis vi beholder dem vi har, som så bare skal hæves, sparer vi op tilkr. 244.000,- + 

moms. 



  
 Før var totalprisen 2.368.000,-. Nu kan vi komme ned på ca. 2.010.000,- efter 

besparelser. Det kan give mulighed for at foretage udskiftning af kantstene og 
ændringer af de opkørsler, som generer beboerne ved at deres bil skraber på borten, 
når de kører ind og ud. Årsagen er, at der flere steder er placeret en rendestensbrønd 
lige ud for ind- og opkørslen, og da kørebanen er sænket, så vandet kan løbe til 
rendestensbrønden, giver det problemer under opkørsel. 

  Vi har 2 typer kloak, hovedkloakken og vores regnvandssystem. De er ikke ens - mon 
NCC har taget højde for det? 
Der er ingen grund til at udskifte de dæksler, der ikke fejler noget, men hvis der er fejl 
på dem til hovedkloakken, kan de formentlig udskiftes med hjælp fra 
Forsyningsmyndigheden/kommunen. 

  
 Der er allerede to parceller, som selv skal betale for nye fliser. De er knækkede alle 

sammen. Allan har talt med begge. 
  
 Skal parcellerne have mulighed for at få rettet op eller ændret på deres opkørsler? 
 De må ikke have to opkørsler, hvis ikke det er godkendt. Kommunens regler skal 

overholdes. 
 Beboerne skal selv betale, men der kan være mange penge at spare, når 

entreprenøren alligevel er på stedet. 
 Beboerne kan tilbydes den mulighed, når vi alligevel skal meddele, at alt ukrudt skal 

være fjernet. 
Det kan være bestyrelsen selv skal sørge for at fjerne ukrudtet, så er vi sikker på, det 
sker. 

 Keeper ukrudtsfjerner skulle være effektivt til opgaven. 
  
 Der blev nedsat følgende vejudvalg:  
 
 Erling Hansen 
 Allan Christensen 
 Michael Dupont 
  
 Tommy Svendsen vil gerne være kontakt til Kommunen og Tårnby Forsyning.  
 Kontaktpersoner er måske Bjarne Andersen/ Benny Lindqvist 
 
 1. Møde i vejudvalget holdes mandag den 18. April kl. 19.00 hos Erling 
 
 Tommy kontakter inden da kommunen og undersøger, hvordan vi forholder os med 

hensyn til udskiftning af faste stophaner, rendestensbrønde og kloakdæksler til 
flydende, og om de kan levere dem. 

 Han skal gøre dem bekendt med, at vi allerede har fået første tilbud på ny asfalt, og i 
den forbindelse, vil vi gerne vide, om der skal repareres/skiftes kloak. Kommunen har 
herefter mulighed for at undersøge – evt. ved at sende et kamera gennem kloakkerne 
– om der skal ske reparation eller evt. udskiftning, inden vi renoverer vejene. 

  
 Allan ringer til Colas og Munck-gruppen i Nyborg, så vi kan få to tilbud så hurtig som 

muligt. 
  
Mødet sluttede kl. 21:00 
Referent Susanne Nilsson 


