Svar fra Frederikssund kommune den 12.juli 2018
Hej Allan
Tak for din henvendelse og mail til vores borgmester John Schmidt Andersen, som det er blevet mig overbragt at
svare dig på.
Jeg har forsøgt at koordinere dine spørgsmål med de øvrige afdelinger jf. nedenstående.
1. Problemer med gennemkørsel i foreningen – det er de som kommer fra Vikingebyen som bruger foreningens veje
som gennemkørsel, der forespørges om chikaner – og nedsættelse af farten til 25 km.
Svar fra Vej og Trafik:
På vores hjemmeside kan man læse udførligt om proceduren for ansøgning om etablering af hastighedsdæmpende
foranstaltninger på private fællesveje.
Helt kort, så skal grundejerforeningen sende et konkret projekt til Vej og Trafik, og dette vil så blive behandlet på et
af de faste møder mellem kommunen og politiet.
https://www.frederikssund.dk/Borger/Natur-og-trafik/trafik/tilladelser-paa-vejarealet/hastighedsdaempende-tiltag
2. Ønsker opsætning af nye vejskilte – skiltene er så bleget af solen så man ikke kan se hvad der står på skiltene.
Svar fra Vej og Park:
Vej og Park fører løbende tilsyn med skiltningen på kommunes veje, hvis skiltene ikke er konditionsmæssige bliver de
løbende udskiftet. Vej og Park vil i Jeres tilfælde se ekstraordinært på Jeres skilte og skifte dem der ikke er
konditionsmæssige.
3. Slåning af græsrabatter på matr 4Ø – dette sker højst 1 gang om året eller slet ikke.
Derfor betaler foreningen (grundejerne) penge på at holde arealet.
Problemet var at vi som kommune ikke overholder vores forpligtelser og når vi går – kommer Hede Danmark så ofte
lige efter at de selv har bekostet en klipning.
Der spørges til, om dette måske kunne koordineres??
Svar fra Vej og Park:
På vedlagte kort udsnit fremgår det hvilke områder Vej og Park plejer. Områderne er udlagt som Fælledgræs, som ud
fra et tilstandsniveau maksimalt må blive 30 cm højt før det skal klippes. Det betyder at alt efter vejret, så skal
græsset klippes når det overstiger 30 cm højde. Det kan være 1 – 3 gange om året.
Det er HedeDanmark der står for arbejdet for Frederikssund Kommune. I kan tage kontakt til driftsleder Asger Hansen
på tlf. 24 24 69 52 angående en mulig koordinering med Jeres arbejder.
4. Postrenden
Svar fra Natur og Miljø:
Mht. Den del af brevet der omhandler Postrenden og udbedringen af rørledningen, vejsyn mm.
Der er afholdt vejsyn med grundejerforeningen og der er udbedret skader i rabatten og få steder med asfalt på en af
vendepladserne. Der var ønske om at få udbedret sporskader fra tung trafik, (læs: skraldemand, leverenser af
byggematerialer til grundejere) , dette blev afvist da projektet ikke har påført de skader. Ingen materielkørsel og kun
kørsel med bæltemaskine i byggeperioden. Det er korrekt at udbedringen af Postrenden til en tæt ledning har medført
at den dræningseffekt der tidligere var med den meget utætte ledning er ophørt. Dette blev meddelt alle beboere og
grundejerforening inden renoveringen, samtidig blev det oplyst at alle kunne dræne til de brønde der er på
Postrenden. Det accepteres ikke at der sker ”påhug” på selve ledningen, dette er også oplyst.
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