HØJ PRIORITET

VIGTIGT

NØDVENDIGT

INVITATION TIL INFO MØDE DEN 26. JUNI 2019 KL. 19-20
I KONFIRMATIONSSTUEN VED STENGÅRD KIRKE
Til alle grundejere på Ellehjørnet.
Som I er blevet bekendt med, har kommunen opsagt alle driftsoverenskomster med grundejere som støder
op til private fællesveje pr. 31. december 2019.
Det betyder, at den enkelte grundejer skal stå for snerydning, glatførebekæmpelse og vedligeholdelse af vej
inklusiv afvandingsbrønde på et areal svarende til grundens bredde/længde og ud til midt på vejen. Dette
træder i kraft pr. 1. januar 2020. Se vedlagte tegning.
Bestyrelsen i grundejerforeningen Ellehjørnet forslår, at vi opretter et vejlaug med deltagelse af alle
grundejere på vejen, som efterfølgende bidrager på lige fod, uanset størrelse af grund*, således at
udgifterne til vedligeholdelse og snerydning bliver ens for alle.
Der er mange juridiske og økonomiske ting som skal på plads, inden et vejlaug kan komme op at stå, og da
sommerferietiden er nært forestående, og vi derfor bliver spredt for alle vinde, er det vigtigt at vi kommer i
gang så hurtigt som muligt.
Det er naturligvis op til den enkelte grundejer at beslutte sig for om de vil deltage i vejlauget, men hvis man
tænker på hvilke økonomiske konsekvenser det kan få, hvis man eksempelvis skal betale for asfaltering af
flere meter vej alene, er valget vist ikke så svært.
Dagsorden:
1. Kort oplæg ved formand Morten Andersen (Nr33)
2. Diskussion og ideudveksling
3. Nedsættelse af arbejdsgruppe med henblik på oprettelse af vejlaug.
Der bliver sørget for lidt at drikke til mødet.
Hvis der blandt os alle sidder folk med gode ideer, ekspertviden eller masser af arbejdsiver, så send lidt info
Til Morten på formand@ellehjornet.dk eller kom frit frem på mødet.
For at lette fremtidig kontakt, er det en god ide, at Jer, der ikke er medlem af grundejerforeningen, sender
jeres mailadresse til Morten
Med venlig hilsen Lise Lotte Olsen
Sekretær
* Der kan evt. tages særlige hensyn til de 2 grundejere, som både støder op til Ellehjørnet og Stengårds Alle

