Se mere på facebook.com (og tilmeld dig gruppen); Grønagervej – G/F Højdevang
Eller Internet www.groenagervej.dk

Til beboerne på Grønagervej, København

16. juli 2017

Information om Grønagervejs Vejprojekt
Vejprojektet er nu ved vejs ende, og blev 15/7 afleveret af entreprenøren. Vi har fået nyt fortov på begge
sider af vejen, nye kloakriste og et godt nyt lag asfalt over den gamle asfalt.
Bemærk: enkelte afslutninger på parkeringsbåse og ramper, som forventes færdiggjort efter
ferieperioden, herefter gøres økonomien op og der afregnes.
Trods en række afvigelser forventes det samlede budget for projektet ikke overskredet. Når alle bilag
foreligger, vil det herefter blive revideret af foreningens revisor. Regnskabet vil blive lagt på vores
hjemmeside.
Fejl og mangler
Vi har fem års garanti på arbejdet, og krav på en gennemgang senest om et år. Ved 1. års gennemgangen
gennemgås vej og fortov, hvor fejl registreret frem til da håndteres. Derudover laves en opgørelse over
knækkede fliser, som derefter udskiftes samlet på foreningens regning. Ved et evt. behov for udskiftning
til den dyrere 10cm køreflise, ved opkørsler til carport og garager, vil bestyrelsen, sammen med den
enkelte beboer, undersøge behovet herfor inden evt. udskiftning.
Hyppigt forekommende spørgsmål
Blandt de spørgsmål, som bestyrelsen er blevet stillet undervejs i projektet, er der nogle gengangere. De
er besvaret og lagt på hjemmesiden til alles information (www.groenagervej.dk – har man ikke
internetadgang, kan en papirudgave fås ved henvendelse til bestyrelsen).
Kommentarer undervejs i vejprojektet
Bestyrelsen har besvaret alle henvendelser, der er sendt via brev eller e-mail.
Kommentarer eller bemærkninger vedr. vejfornyelsesprojektet, kan sendes på e-mail til bestyrelsen på
info@groenagervej.dk eller afleveres skriftligt i formandens postkasse i nr. 58. Alle henvendelser vil
blive besvaret af bestyrelsen, senest på førstkommende bestyrelsesmøde. Ved tale om fejl og mangler,
vil bestyrelsen medtage dette til 1. års gennemgangen.
Kommentarer fremlagt på Facebook håndteres ikke af bestyrelsen. Grønagervejs facebookside er alene
en kanal mellem beboerne på vejen - og ikke en kommunikationskanal til selve bestyrelsen.
Dette har været et arbejdskrævende projekt, ud over vanligt bestyrelsesarbejde. Derfor er det
bestyrelsens håb, at I vil tage godt imod vores nye vej.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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