
Grundejerforeningen 
”Digevang” 

 
Referat af grundejerforeningen Digevangs vejmøde, onsdag den 11. maj 2016 kl. 18.30 
hos Allan Christensen.  
Til stede: Allan Christensen, Michael Dupont, Lizzie Fessel, Susanne Nilsson, Erling 
Hansen, Rune Jønsson og Tommy Svendsen.  
Fraværende: ingen  
 
______________________________________________________________________ 
 
Dagsorden:  
 
1.   Vejsyn – herunder uddeling af ”fejesedler” til alle grundejere.  
 
2.   Meddelelser fra formanden 
_____________________________________________________________________________ 
 
Ad 1. 
Vejsyn blev gennemført. Der blev uddelt "fejesedler" til alle beboerne. 
Brevet indeholder oplysning om, at bestyrelsen har været en tur rundt og kikke på vejene, og alt 
efter om den enkelte grundejer havde ordnet stykket ud for ejendommen eller ej, var der krydser 
ud for, at det var OK eller om der manglede vedligeholdelse af veje, fortov, hæk, buske og 
lignende som hang for langt ud over fortovet. 
 
Vi en tur rundt på vore veje, Vi var delt i 2 hold som afleverede sedler og samtidig talte op, hvor 
mange fliser eller kantsten vi forventede skal udskiftes i forbindelse med asfaltering af vore veje. 
 
Formand Allan Christensen fortalte at vi har fået tilbud fra Colas og Munck samt NCC, som vi fik 
først. Vore spørgsmål, som vi har sendt til NCC, blev besvaret 10. Maj. Der lægges 5 – 7 cm. 
Asfalt på. 
Der er lidt problem på Natalvej ved udgravning. 
Både Colas svar og Muncks svar er behandlet. 
Vi følger os mest tryk ved NCC’s firma, som dog er lidt dyrere end Colas.  
 
Vejudvalget beder om et møde med NCC og prøver at presse deres pris ud fra, hvad vi kan få hos 
de andre 2 firmaer. 
 
Allan taler med haveforeningerne, så vi i fælleskab kan være sikker på, at der ikke er parkerede 
biler på vore veje, når vi skal have asfaltbelægning på. 
 
Vi kontakter kommunen for at høre, om deres planer med grøften for enden af Johannesburg alle 
og Pretoria alle. Skal den rørlægges? Og høre om de vil rydde kantsten og vejbanen for ukrudt. 
 
Ad 2. 
Den 24. Maj 19.30 er der møde i Sammenslutningen i Foreningscentret ’Postkassen’ Amager 
Landevej 71 1 sal lokale 4-5. 
 
Vejudvalget 
 
Referent Susanne Nilsson. 
 


