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Eftermiddagens Dagsorden

1. Velkomst ved formanden for Fællesudvalget 

2. Valg af referent 

3. Orientering om møde med BS-Landskabspleje 

4. Alternative muligheder for vinterservice 

4. Beslutning om eventuelle ændringer af vinterservice 

5. Fællesudvalget og serviceordningen 

6. Eventuelt



Status for serviceordningen

Status 
75 vejlaug tilmeldt 
1.498 ejendomme er med i ordningen 
Mange positive tilbagemeldinger 
Kommunikationen i forbindelse med fejning og 
ukrudtsbrænding kunne være bedre 
Henvendelserne fra de enkelte Vejlaug til BS-Landskabspleje - 
er det den rigtige form?



Fællesudvalgets  
opkrævning af gebyr

Vejlaugene har nu betalt gebyret på 10 kr. pr. parcel. 

Samlet knap 15.000 kr. 

Udgifter indtil nu: 
Kørsel ca. 400 kr. 
Print/kopiering ca. 100 kr. 
Mødeudgifter ca. 3.500 kr. 
Bidrag til formanden på 2.500 kr. til dækning af telefon, 
internet m.v. 

Kontoen administreres indtil videre af Søllerød Grundejerforening



Huller i asfalten - fungerer?

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 

mailto:kd@pankas.dk


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 - Gennemsnit:



Vejvejr



Vejvejr



Ændring af vinterserviceordningen?
1. Fastholde den nuværende ordning med en løftet pegepinger og GPS ? 

2. To ordninger - henholdsvis Øst og Vest for motorvejen. 
Vil gøre det lidt billigere for øst og en del dyrere for vest. 

3. Sænke det generelle serviceniveau, så der kun køres ud ved rød alarm 
Det vil kræve en ændring af samtlige kontrakter, hvor BS-Landskabspleje fraskriver sig pligten til 
at undgå glatte veje i vintersæsonen. Det betyder ændring af samtlige kontrakter + en juridisk 
vurdering af ansvarsfordelingen. Engangsudgift på min. 300 kr. pr. vejlaug til ændring af 
kontrakterne. 

4. Ordning med fast pris - uanset om der er sne.  
Vil koste ca. 40 kr. pr. meter vej + engangsudgifter på ca. 300 kr. pr. vejlaug til ændring af 
kontrakterne. 

5. Ordning med fast pris, hvor Fællesudvalget står for opkrævningen og sender en samlet betaling til 
BS-Landskabspleje. Og hvor Fællesudvalget står for alle henvendelser/klager fra de enkelte vejlaug.  

Den vil koste 320 kr. i gennemsnit pr. parcel ekskl. administrationsomkostninger for foreningen.



Spørgsmål?

????



Alle vejlaug får  
en mail med en kopi  

af denne præsentation.


