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Skolestien 

Bestyrelsen har i flere omgange været i 

dialog med Kommunen vedr. skolestien, 

som er den sti der forbinder vores 

stisystem med møllevej oppe ved skolen. 

Det har været på tale, at Kommunen skulle 

overtage vores del af stien i vest, mod at 

den ville blive asfalteret og belyst. 

Det er i mellemtiden blevet besluttet at der 

skal anlægges en ny fast forbindelse over 

fjorden, som iflg. en VVM undersøgelse fra 

2010, vil medfører en øget trafik mængde 

på Møllevej. 

Forvaltningen i Kommunen har derfor 

anbefalet overfor Teknisk udvalg, at der 

søges efter en helt ny løsning af 

trafiksikkerheden på møllevej, derunder 

etablering af en sikker skolevej. 

Der skal holdes møde med 

Skolebestyrelsen, politiet og Frederikssund 

Kommune i løbet af oktober mhp. på et 

løsnings forslag. 

Forvaltningens umiddelbare plan er at 

forstærke krydset Møllevej/Duemosevej ved 

en signalregulering samt evt. en krydsning 

ude af niveau (bro/tunnel) og dermed 

bruge denne overgang som en sikker 

passage af Møllevej. Det bevirker at de 

eksisterende grusstier, både vores sti og 

den nyetablerede skolesti, ikke asfalteres 

og dermed ikke er brugbare om vinteren, 

idet der ikke udføres vintertjeneste på 

grusstier jf. Vinterregulativet. 

Bestyrelsen bakker op om dette forslag, 

selvom det nok ligger nogle år ude i 

fremtiden.  

Indtil da vil vi presse på for at stien bliver 

ukrudtsbekæmpet i sommer månederne, da 

den til tider ikke har været farbar pga. 

brændenælder. 

 

Vintervedligehold 

Som nævnt i et tidligere nyhedsbrev, så er 

vores vintervedligeholdelse af vejene blevet 

en dyr fornøjelse. 

Derfor indhenter vi nu løbende tilbud på 

dette, for at sikre os den billigste pris. 

Pt. er der ingen der kan matche priserne på 

vores nuværende entreprenør, derfor har 

bestyrelsen besluttet at fortsætte 

samarbejdet. 

Dog med det forbehold, at der max. skal 

ryddes sne og saltes én gang i døgnet. 

Saltning på fortovet langs stamvejen 

indstilles som et forsøg, da det har vist sig 

at hækkene og græsrabatten langs fortovet 

ikke kan holde til det.  

Husk, at ansvaret for vintervedligehold altid 

ligger hos ejeren af den matrikel, der 

støder op til vejen/fortovet. 

Du kan læse den fulde ordlyd her. 

Linket findes også på vores hjemmeside 

under ”Nyttige links”. 

 

Reparationer af fortove 

Selvom det er et forholdsvis nyt område vi 

bor i, er der allerede flere steder hvor 

belægningen på fortove har sat sig eller 

helt mangler. 

Der er etableret kontakt til en brolægger 

som vil komme og udbedre skaderne / 

manglerne. 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=133243
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Det kan desværre nok ikke nå at blive i 

indeværende år, men vi håber at det kan 

blive snart, da der nogle steder er fliser der 

er sunket op til 5 cm. Og vi vil selvfølgelig 

gerne undgå, at folk kommer til skade pga. 

dårlig belægning. 

 

Farlige byggepladser 

Bestyrelsen er stadig i dialog med 

Kommunen vedr. byggepladserne på 

Snogedam samt Snogekær 44. 

Kommunen har tidligere været ude og tilse 

byggepladserne. 

Det resulteret i et påbud til bygherrerne, et 

påbud som delvist er blevet efterlevet på 

Snogedam, idet der er kommet indhegning 

rundt om en del af de farlige maskiner. 

Kommunen som tilsynsmyndighed, er dog 

ikke tilfredse med sikkerheden, hverken 

med Snogedam eller Snogekær 44 og 

overvejer næste mulighed, som enten er 

endnu et påbud eller en politi anmeldelse. 

 

Fliserne til borde-/bænkesæt 

På sidste havedag fik vi samlet vores 4 

borde-/bænkesæt. 

Nu er flise belægningen også blevet færdig. 

Fremover har hvert sæt sin egen faste 

plads på et af flise underlagene. 

Det er naturligvis tilladt at flytte rundt på 

dem, hvis man har brug for det, blot de 

sættes på plads efter endt brug. 

Vi har valgt ikke at bolte dem fast, da man 

så ikke har mulighed for at flytte rundt på 

dem, og sammenholdt med at de vejer 90 

kg. stykket, håber vi de kan få lov at være i 

fred. 

Der vil til foråret blive plantet 2 træer ved 

hver borde-/bænkegruppe. 

Vi håber alle vil være med til at passe på 

dem og vil få glæde af dem. 

 

Rutsjebanen 

Volden som rutsjebanen er lavet på lever et 

hårdt liv. 

Der er nu blevet lagt noget nyt jord på, 

samt noget græstørv med gummimåtter 

ovenpå som armering. 

Dette håber vi kan holde lidt på jorden 

indtil græsset har fået ordentlig fat, så det 

kan modstå den trafikmængde der er op og 

ned fra rutsjebanen.  

 

Sten på stierne 

Så er der blevet placeret kampesten ved 

skråstien ved nr. 15 

(Duemosevej/Snogekær), samt ved 

vendepladsen ved nr. 15 ud mod den 

private grusvej. 

Vi har indkøbt lidt hvid maling, så alle vores 

kampesten på stierne kan ”lyse” lidt op i 

mørket, så der forhåbentlig ikke er nogle 

der kommer galt af sted. 

 

Havedagen 

Bestyrelsen vil gerne sige tak til alle der tog 

sig tid til at deltage i grundejerforeningens 

havedag d. 8. sep. 

Der var et rigtig flot fremmøde og vejret 

var med os, så vi kom næsten i mål med 

alle opgaverne. 

Vi glæder os til foråret, hvor vi håber at se 

endnu flere ansigter og hænder . 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen  

 


