
 
 

13. juli 2012 
 
 

Nu begynder renoveringen af vores veje! 
 
Kære medlem af grundejerforeningen Søndre Hanssted, 
 
Som du sikkert husker fra tidligere meddelelser, fra de seneste generalforsamlinger eller fra 
grundejerforeningens hjemmeside (http://www.sdr-hanssted.dk/), har vi i et stykke tid arbejdet hen 
imod at få istandsat vores private fællesveje. Baggrunden er, at kørebanerne, kantsten og fortov 
mange steder er i så dårlig stand, at det ikke længere vil være økonomisk fornuftigt at blive ved med 
at bruge lappeløsninger. Generalforsamlingen besluttede derfor den 17. november 2010, at vi over 
en årrække skal spare op til og istandsætte vores veje og fortov. 
 
Den første etape i dette arbejde bliver – i overensstemmelse med anbefaling fra vor rådgiver, Ulrik 
Dantzer Jacobsen, Grontmij - en ny belægning på kørebanerne, en såkaldt overfladebelægning. 
Overfladebelægningen skal gøre vores veje tætte, så regnvand og smeltevand ikke længere kan 
trænge ned i vejene og ødelægge dem. Senere kommer vi til renoveringen af fortov, og til sidst – 
om måske 7-10 år - skal der gennemføres en endelig asfaltbelægning på vores veje. 
 
NCC Roads A/S, som skal udføre overfladebelægningen, sætter skilte om parkeringsforbud 
op nogle dage i forvejen dér, hvor de skal arbejde. 
 
Det er vigtigt, at du er opmærksom på, hvornår arbejdet foregår og tænker forud, hvis du for 
eksempel er bortrejst i nogle af perioderne.  
 
Derfor skal vi allerede nu varsle, at NCC Roads A/S planlægger at arbejde i følgende 
perioder: 
 

- Afvandingsarbejder i de to rotunder på Nakskovvej: uge 30 (23.-27. juli) 
- Kantstensopretning og asfaltopretning på udvalgte steder: uge 31 (30. juli -3. august) 
- Udlægning af ny overfladebelægning – alle veje: uge 34/35 (20.-31. august. Det konkrete 

tidspunkt afhænger bl.a. af vejret). 
-  

Det er vigtigt, at din/dine køretøjer er fjernet fra vejen i den skiltede periode.  
 
Bemærk, at parkering på fortov eller fællesarealer aldrig er tilladt. 
 
Du bedes være særligt opmærksom evt. ulovlig kørsel/parkering på vores fortovsarealer, idet 
de kantsten, som det har været nødvendigt at omsætte som følge af overfladebelægningen, vil være 
sårbare og først have fuld styrke efter 14 dage. Sørg venligst for at notere bilnummer, få gerne 
navn på føreren og notér evt. firmanavn på ”synderen”. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

http://www.sdr-hanssted.dk/

