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Eftermiddagens Dagsorden
Velkomst ved formanden for Fællesudvalget
Orientering om Fællesudvalgets arbejde og opkrævning af gebyr
Evaluering af serviceordningen
Lars Kristensens evaluering
BS-Landskabsplejes evaluering
Åben debat om de enkelte vejlaugs vurdering af ordningen
Eventuelle konklusioner på debatten
Beslutning om ændringer i serviceordningen. Det er foreslået at
vinterordningen ændres fra orange til rødt varsel fra VejVejr.
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Fællesudvalget for
Grundejerforeninger
Fællesudvalget for Grundejerforeninger blev grundlagt i den
daværende Søllerød kommune i 1931.
I årtier var udvalgets formål at holde kontakt til politikere og
embedsmænd i kommunen, samt at komme med forslag af fælles
interesse.
Da jeg selv startede i udvalget i 2008, var arbejdsformen: Man
havde et møde i udvalget i foråret. Her forberedte man det årlige
møde med kommunen, som blev afholdt en måneds tid senere.
På mødet med kommunen fremførte udvalget så sine ønsker til
kommunen - og embedsfolk og politikere svarede på spørgsmålene.
Herefter spiste man en middag på en restaurant, hvor regningen
blev ligeligt fordelt på de enkelte grundejerforeninger.
Formandsposten gik på skift mellem formændene for de store
grundejerforeninger.

Fællesudvalgets vedtægter og
formål + opkrævning af gebyr
Fællesudvalget har på et møde i juni nedsat et udvalg, som
skal komme med et forslag til ny struktur for Fællesudvalgets
sammensætning og virke.
Fællesudvalget har besluttet, at der opkræves et
administrationsgebyr på 10 kr. årligt pr. grundejer til dækning
af Fællesudvalgets udgifter til at administrere ordningen.
Alle vejlaug vil primo juli modtage en opkrævning på
beløbet, som i første omgang administreres af Søllerød
Grundejerforening.

Evaluering af serviceordningen
Lars Kristensens evaluering
75 vejlaug tilmeldt
1.479 ejendomme er med i ordningen
Tilbagemeldinger i tiden fra 1/11- til 30/6

BS Landskabsplejes evaluering
Debat om serviceordningen
Evt. konklusioner på debatten

Huller i asfalten

Aftalen med Pankas:
Reparation af mindre slaghuller i en størrelse på op til 1 m2
og i en dybde op til 10 cm.
Pris: 200 kr. pr. hul incl. moms
Ved behov fotograferes hullerne, og der sendes en mail til
kd@pankas.dk med henvisning til vores aftale.
Kontaktperson: Regionschef Kenneth Dencker - 4030 7917

Vinterservice ordningen
med vintervedligeholdelse i weekends og helligdage

Alternativ A: Vinter uden snerydning

Alternativ B: Vinter med gennemsnitlig snerydning

Alternativ C: Vinter med meget sne

Vejvejr

Vejvejr

Ændring af vinterserviceordningen

Skal serviceniveauet fastholdes?
Skal vi ændre til et lavere niveau?
Ordet er frit!

BS Landskabspleje A/S
Kontaktperson:
Morten Vang
Mail: mv@bslp.dk
Telefon: 4656 0397
Hjemmeside: www.bslp.dk

Spørgsmål?

????

Alle vejlaug får
en mail med en kopi
af denne præsentation.

