Beretning om veje, den 3. august 2012 for Pedersdal Grundejerforening.

1. Veje 2013
2. Vejdæmpende foranstaltninger
3. Fællesarbejde

1.
Sneen vinteren 2012/2013 var ikke så voldsom, som året før, men kunne alligevel mærkes
med op til 40 cm sne. Her vil Bestyrelsen rette en tak til Jørgen Brønlund for hans hjælp
med sin sneskraber.
Ved forårsvedligeholdelsen af vejene efter påske i år, blev det i bestyrelsen besluttet, at få
vejene helt op to date, så en efterårsrenovering kunne undgås.
På sidste generalforsamling blev det vedtaget at finde alternative belægningsmuligheder i
stedet for den granulerede asfalt, som er et spildprodukt fra renoverede motorveje mv.
Belægningen blev ca. 50 % ærtesten og 50 % perlegrus, normalt pålægges der ca. 300
m3 granuleret asfalt. For at få opfyldt den granulerede asfalt med anden belægning skal
der pålægges 500 m3 i omkring 3-4 år. Herefter normal belægning 300 m3.
Vi er godt klar over at det har støvet fra vejene, men vi har også haft den tørreste juli
måned i over 20 år. Det er nok også bedre at indånde end asfaltstøv.
Vi har manglet regn så vejene havde mulighed for at blive kørt lidt ned (sammen) således
at de havde været nemmere at cykle på.
Vi har konstateret at den nye belægning pakker sig 25% mere end forventet, hvilket
medførte at, der ikke var belægning til Stolt Henriksvej, hvilket vi naturligvis efterbestilte,
og det medførte en ekstraudgift på ca. 35.000. Vi kan nu se, at vi kan spare dette beløb til
næste år, da der ikke skal pålægges 500 m2, men kun omkring 300 m2, da vejene er i fin
stand og er blevet hævet, så vandet løber fra. Forhåbningen er, at der i årene fremover
også kun bliver brug for 300 m2.

2.
Som Jørgen fortalte i sin beretning sidste år, har Guldborgsund Kommune på et møde
med strandgrundejerforeningerne oplyst, at de er positivt indstillede overfor, at
grundejerforeningerne tager initiativ til vejdæmpende foranstaltninger, hvilket tidligere har
været vanskeligt at komme igennem med.
Bestyrelsen vil (af hensyn til økonomi) i første omgang opsætte skilte med "legende børn
30 km", ved indkørsel fra Bøtø Ringvej til de store gennemgående veje i PGF, hastighed
på 20 km blev afvist af politiet, med den begrundelse, at de så skulle give klip i kørekoret
ved 26 km. (åndsvagt argument)
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Alle vejdæmpende foranstaltninger er dyre at etablere, og der skal være et pænt antal af
dem, for at de skal være effektive. Eksempelvis kan vi oplyse at "gummibump" ligger i
størrelsesorden 4.000 kr. pr. stk. excl. montering. Anskaffelse af 50-60 sådanne bump på
de største og længste af vore 12 km veje, vil betyde en kontingentforhøjelse i anlægsåret i
størrelsesorden 300-500 kroner pr. parcel.

3.
I december blev der via hjemmesiden samlet et lille hold til fællesarbejde til træfældning,
hvilket blev gentaget i marts. tak til holdet.
Bestyrelsen kan se, at der fremover skal udføres arbejde på PGF's fællesarealer, med
beskæring og træfældning . Såfremt der ikke er tilslutning til, at klare dette ved at indkalde
til fællesarbejde, er vi nødt til at få lavet arbejdet udefra, evt. med kontingentforhøjelse til
følge alt afhængig af omfang.

Bøtø, den 2. august 2013
Vejformand
Gert Gulløv

2

