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Asfalt og Fjernvarme arbejde på Stendyssen
Tidspunkt:

Efterår 2010 og forår 2011

I efteråret 2010 og måske 2011 skal vi have nye fjernvarmeledninger på stendyssen.
Vi skal have fat i den lange ende med hvad der skal ske, og evt. nyt asfalt sommer
2011
Firma og kontaktperson, på hvem som
kan finde på at grave den nye asfalt op.
Varmeforsyningen
Aalborg Kommune
Torben Winther

Navn , dato, og aftale

Vandforsyningen
Aalborg Kommune

Der var noget om brandhaner, andre
problemer?

Firma og kontaktperson, på hvem som
kan finde på at grave den nye asfalt op.
Gadelys
Aalborg Kommune

Navn , dato, og aftale

Antenne foreningen
GVD

Skal kabler og skabe renoveres?
FVJ- sendt mail til GVD 5.marts 2010
Afventer svar

Lysleder Telefoni, Internet, TV
TDC – 70122110 –Lok 3
www.tdc.dk/svenstrup

FVJ 5 marts 2010 - Kontaktet TDC - og
de opretter en sag der vurderer behov, om
der skal ske opgradering af telefon nettet.
TDC vender tilbage. Har ike hørt noget.

Renovering af fjernvarme 2010

Bent siger at en 8Mit forbindelsen virker
Ustabilt, - ASDL nettet ikke er for godt.

Lysleder Telefoni, Internet, TV
Himmerlands Elforsyning
HEF
Kloak
Aalborg Kommune

Skal vi have nye nu?
Se referat 2006

Er der nogen ting som ikke har det godt?
Kloak på nederste stikvej, falder
sammen, og det har været et problem i
mange år. Der er blevet efterfyldt med
sand.

FVJ kontakter

Niels Jørgen, Installations afdelingen

Elforsyningen – HSP kabel
Himmerlands Elforsyning

FVJ kontakter
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Bestyrelsen udpeger 2 som skal som skal have denne opgave.
Hvem gør hvad.
Kontakter Aalborg kommune og får de konkrete planer med udskiftning af
fjernvarmenettet på stendyssen., hvor meget, hvor henne og hvornår,
Sikre at udskiftningen ikke skal ske over flere år.
Sørge for at mest muligt gamle rør ikke bliver efterladt i undergrunden.
Fjernvarme manden som besigtigede installationen i Februar, nævnte at der findes en
fordelingsnøgle om hvor meget de gravede op og forholdsmæssig erstatnings størrelse
Kontakte hver enkelt firma der har og kunne have interesse i ledningsarbejde
Sikre at asfalt renovering sker ad en gang, og at alle interessenter betaler deres del af
renoveringen.
Det findes der en lov for at man skal arbejde sammen om dette
Lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 11. september 1997, med de ændringer, der
følger af lov nr. 233 af 21. april 1999, § 2.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21854#K10
Kapitel 10 omhandler dette, og brugere af vejen skal også spytte i kassen
Det er nævnt i loven, at det sidste tæppelag, asfaltarbejdet skal foregå ad én omgang.
Hvert firma må ikke bare lappe deres eget lille hul. – de skal indbetale deres del til en
fælles konto.
De skal kun lukke hullet groft, indtil det sætter sig og endelig asfalt kan blive etableret.
Der er ligeledes krav om 14 dgs varsel til implicerede grundejere
Vi skal finde ud af om der er andre grundejerforeninger i Svenstrup, som skal have
udført samme type arbejde, med henblik om samlet køb af asfalt, materiel m.m.
Find en metode til at informere beboerne på vejen.
Ved ordentlig information kan ævl tilbagevises
Internet og en opslagstavle ved indkørslen til Stendyssen.
Jeg vil selv lægge tomme rør (som de orange ude i samfundet) fra vejen og ind til
huset, så det senere er let at trække nye kabler ind til huset, Tlf, antenne, lysleder.
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