
Mail af 2. september 2020 inkl. korrektion af 4. september 
 
Kære vejlaug 
Vi er nu nået en del længere siden mødet i fredags. Se vedhæftede besked fra BS Landskabspleje. 
For at give BS-Landskabspleje tid til deres del af arbejdet har vi aftalt, at alle spørgsmål om ordningen skal sendes 
skriftligt til mig på formand@sollerod-gf.dk.  
Så sørger jeg for at skaffe svar. 
Alle dokumenter i sagen kan nu findes på Søllerød Grundejerforenings hjemmeside: https://www.sollerod-
gf.dk/serviceordninger-private-faellesveje/ 
 
CVR Nr. 
Når det gælder oprettelse af CVR nr. har jeg fået bekræftet, at det meget enkelt, når man går ind på virk,dk og vælger 
“Forening” 
 
Saltning og Snerydning 
Det var et almindeligt ønske på mødet, at vintertjenesten skulle udvides til at gælde hele døgnet samt i weekends og 
helligdage. 
Vi har nu fået et nyt tilbud fra BS Landskabspleje.  
For prisen betyder det, at den stiger fra 0,625 kr. til 1,00 kr. pr. meter vej for snerydning og fra 0,3125 kr. 0,50 kr. for 
saltning. 
For den enkelte grundejer vil det betyder en stigning på mellem 100 og 200 kr. om året ved en hård vinter med 10 
saltninger og 20 snerydninger. 
Ved en mild vinter er forskellen minimal. Ved 5 saltninger og 4 snerydninger vil forskellen være mellem 10 og 50 kr. pr. 
grundejer. 
Fællesudvalget har efter en skriftlig høring besluttet at sige ja til det ændrede tilbud, som betyder en væsentlig forbedring 
af ordningen i forhold til vores udbud. 
Jeg vedhæfter en ny Udgiftsberegner med de nye tal. Priserne er fortsat inkl. moms. 
 
Kontrakt med BS Landskabspleje 
Alle skal så igang med det endelige arbejde med at få kontrakterne på plads. 
Morten Vang fra BS Landskabspleje og jeg har haft en snak om, hvordan det mest praktisk kan foregå. Det betyder så, 
at det bliver lidt anderledes i forhold til den procedure, der blev gennemgået i fredags. 
Først og fremmest er vi blevet enige om, at de tre kontrakter skrives sammen til én kontrakt, som indeholder alle tre 
opgaver: Ukrudtsbekæmpelse, fejning og vintertjeneste. Kontrakten vil samtidig indeholde alle de oplysninger, der 
kræves i udbudsmaterialet fra juni - inkl. forsikring m.v. 
 
Vejlængder m.v. 
Der blev på mødet spurgt om, hvor man kan finde den korrekte vejlængde. 
BS Landskabspleje beder om, at I indsender et kort, som viser jeres vej. I markerer så med farvede streger, hvilke 
ordninger, I ønsker at være med i (se vedhæftede eksempel, hvor ukrudtsbekæmpelse er undtaget).  
Firmaet udregner så den korrekte vejlængde, og efterfølgende mailer de en kontrakt, hvor I blot skal vælge, om I ønsker 
fejning og/eller ukrudtsbekæmpelse 2 eller 4 gange om året. - Resten er på forhånd udfyldt af BS Landskabspleje, 
 
Resume 

• Send skemaet med de nødvendige oplysninger om jeres ejerlaugs data til Morten Vang - mvc@bslp.dk 
• Send samtidigt kort over jeres vej med de farvede markeringer, der viser de ønskede services til mvc@bslp.dk 
• BS Landskabspleje udarbejder en kontrakt, som sendes til hvert enkelt vejlaug 
• Vejlauget tager stilling til, om man ønsker 2 eller 4 fejninger og/eller 2 eller 4 gange ukrudtsbekæmpelse 
• Kontrakten underskrives og returneres til BS Landskabspleje 
• Vintervedligeholdelse træder i kraft 1. november 2020 
• Ukrudtsbekæmpelse og fejning træder i kraft 1. januar 2021. 

 



 
  
 

Venlig hilsen 
 
Lars Kristensen 
Formand 
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