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Renovering af kantsten og fortove langs  
Buen og Klempegårdsvej (stamvejen)  

Som bekendt er kommunen i gang med, at renovere fortove og kantsten på 
både Buen og Klempegårdsvej (stamvejen). Det er rigtigt dejligt at se, at der 
også i vores områder sker noget som kan højne det samlede visuelle indtryk 
til glæde for både nuværende og kommende medlemmer.  
 
Bestyrelsen har i forbindelse med renoveringen modtaget henvendelse fra 
nogle medlemmer, som har parcel mod Buen og Klempegårdsvej (stamve-
jen). 
 
Årsagen til henvendelserne er, at der i forbindelse med renoveringen ønskes 
etablering af en fast belægning fra det nye fortov og til eget skel (det stykke 
hvor der i dag de fleste steder er grus, søsten, pigsten, skærver eller andet 
løst/halvløst materiale). 
 
Bestyrelsen har drøftet muligheden med kommunen og er kommet frem til, at 
det enkelte medlem vil kunne indgå aftale med kommunens entreprenør om, 
at der samtidig med etablering af det nye fortov også etableres en fast be-
lægning på stykket fra fortovet til eget skel (SF sten, fliser eller tilsvarende). 
 
Hvis det ønskes at dette sker, vil bestyrelsen på vegne af de medlemmer der 
ønsker det foretage en samlet henvendelse til entreprenøren med henblik på, 
at der fremskaffes et samlet og dermed for det enkelte medlem billigere til-
bud. 
 
Når der foreligger et samlet tilbud skal det for god ordens skyld fremhæves, 
at alle efterfølgende aftaler med entreprenøren vil ske på det enkelte med-
lems regning og risiko. 
 
Hvis du/I ønsker at modtage et tilbud på etablering af en sådan fast belæg-
ning ved din/Jeres ejendom, skal du/I tage kontakt til Erik Swiatek på 27 60 
11 75 eller erik@swiatek.dk. 
 
Idet vi beklager den korte frist er det af hensyn til planlægningen nødvendigt, 
at Erik får besked om dit/Jeres eventuelle ønske senest på torsdag den 16. 
september kl. 20:00. 
  
Med venlig hilsen 
Finn Buch Petersen 
Formand 
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