
Referat 7. januar 
 

 

 

Udbudsmateriale har SPVI klar til bestyrelsen d. 30. marts 2020 

 

 

 

Budget 

• SPVI afventer en belægningsrapport 

• Grundejernes indkørselsniveau skal passe til den ny asfalt. Det skal indregnes i det samlede 

budget 

• Tidsplan: SPVI gør udbudsmaterialet klar, men vil først udbyde til entreprenører omkring 

oktober, så entreprenørerne ikke er for travle og derfor for dyre 

• I betalingsbetingelserne skal indskrives + 30 dage samt fakturering d. 20.-20 

• Jord skal evt. afregnes i regning for at tage højde for mulig forurening eller andre 

ubehagelige overraskelser 

 

Praktisk 

• 128 grundejere 

• Granitkantstene skal gemmes til genbrug 

• Fliserne er omkring 4-5 år gamle. Kan evt. genbruges til grundejernes indkørsler 

• Tilgængelighed er vigtigt – der er et plejehjem med kørestole og daginstitutioner med 

barnevogne, som der skal tages hensyn til 

• Grundejerne skal kunne komme ud og ind på deres egen grund med deres bil  

• Projektet deles op i to, hvor Nakskovsvej udbydes som en option.  

• Vejbump skal lægges, hvor de ligger. Bestyrelsen ønsker at undgå steler 

• Arbejdet skal udføres, så materialet kan være på græsarealet/firkanten  

• Bestyrelsen foretrækker kommunikation pr. mail, hvor de responderer hurtigt. De kan 

finde repræsentanter, hvis der skal holdes møder, kassér Jan er først tilgængelig til møder 

fra kl. 19. 

 

SPVIs ansvar 

• Grundejerforeningen havde ingen præferencer til entreprenører, så SPVI finder dem, der 

skal indbydes til at give pris på arbejdet, så SPVI har hånd i hanke med, om der er spærret 

korrekt af. 

• SPVI udformer en afmærkningsplan til entreprenøren  

• Vil løbende bede om at få elektronisk bevis for, at afmærkningen er sat korrekt op 

• Finde ud af hvor mange meter kantstenen skal sænkes over 

• Finde ud af hvilke grundejere, der (formentlig) vil blive generet, når der kommer nyt fald på 

fortovet. 

•  

 



Bestyrelsens ansvar  

• Undersøg, om grundejerne ønsker at få lagt fibernet 

• Overkørsler med kantsten. Undersøg, om samtlige grundejere skal tilbydes nye overkørsler 

(i forhold til SPVIs ansøgninger til Københavns Kommune) 

• Undersøg, om grundejerforeningen skal kompensere grundejerne med eksempelvis at 

betale de(n) første x-meter af indkørslen fra fortovet. 

 

Generalforsamling 28. april 2020 

Thomas Virenfeldt deltager i generalforsamlingen tirsdag d. 28. april kl 19.00-21-00, hvor han vil 

redegøre for, hvad der skal ske. Det er det færdige udbudsmateriale, som skal fremlægges til 

godkendelse.  

 

 

 

 


